
   
Økonomichef søges    

El-firmaet Olesen & Jensen A/S, O&J CTS A/S samt O&J Brand & Sikring A/S er dynamiske, 

velkonsoliderede privatejede virksomheder med en bred vifte af el-tekniske kompetencer. Vi har i alt ca. 150 

medarbejdere og omsætter for ca. kr. 140 millioner. Til en nøglestilling søges en selvstændig økonomichef, som 

får ansvaret for alle 3 selskaber, og har den faglige værktøjskasse på plads. Du refererer til direktionen. 

Dine arbejdsopgaver vil være selvstændige og afvekslende: 

 Udarbejdelse af måneds- kvartals- og årsrapporter samt opgørelse af igangværende arbejder 

 Udarbejdelse af budgetter, nøgletal og diverse analyser 

 Udvikling og optimering af forretningen, herunder ledelsesrapportering 

 Sparringspartner for direktion samt afdelingsledere og projektledere 

 Kontakt til eksterne samarbejdspartnere – offentlige myndigheder, banker og revisorer m.m. 

 Forsikrings- og pensionsansvarlig 

 IT ansvarlig og administrator på ERP- system  

 Rapportering til bestyrelse og deltagelse i bestyrelsesmøder 
 

Du har en teoretisk uddannelse som cand.merc., HD-R eller tilsvarende. Vi forventer du har opnået en praktisk 

erfaring gennem flere år – gerne fra en entreprise eller projektorienteret virksomhed.  

Det er et absolut krav at du regnskabsmæssigt er velfunderet og har et godt kendskab til moderne 

økonomisystemer, ligesom du skal være en rutineret Excel-bruger. 

Du bliver ”hands-on” økonomichef med det ledelsesmæssige ansvar for økonomiafdelingen. Derfor er din succes 

afhængig af din personlighed. Du skal være udadvendt og god til at kommunikere, have et godt humør, være 

proaktiv og kunne arbejde selvstændigt. Vi forventer positivt og konstruktivt samarbejde på højt kvalitetsmæssigt 

niveau. Tempoet kan være højt og du skal kunne håndtere skarpe deadlines uden at blive stresset. 

Du tilbydes et selvstændigt, varieret og udfordrende job i en gruppe af succesrige og vækstorienterede 

virksomheder. Gagepakke forhandles på et attraktivt niveau. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ejer og direktør  

Claus Boel på 28482200 eller mail clb@o-j.dk  

Send gerne dit CV. Hellere i dag end i morgen.  

Din henvendelse behandles naturligvis fortroligt og videregives ikke uden din accept. 
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