S I D E N 18 9 7

FRELLSEN ER EN FAMILIEEJET
VIRKSOMHED, HVOR
DET I DAG ER FJERDE GENERATION,
DER SAMMEN MED
MEDARBEJDERNE VÆRNER
OM OLDEFAR JULIUS’
KVALITETSPRINCIPPER

Frellsen søger en
økonomichef
Som økonomichef bliver du ansvarlig for virksomhedens økonomifunktion og sparringspartner for de to direktører for henholdsvis
chokolade og kaffe afdelingen. Du vil få ansvaret for et mindre team,
som står for virksomhedens daglige bogholderi, lønudbetaling og forskellige HR opgaver.
Din primære funktion vil være rettet imod økonomistyring med hertil
hørende rapportering til ledelsen. Du forventes aktivt at tage del i de
daglige opgaver, samt løbende at udvikle økonomifunktionen, så den
på en effektiv måde kan understøtte virksomhedens fortsatte vækst.
DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE:
• Administration og bogføring
• Personaleledelse
• Perioderegnskaber og likviditetsstyring
• Budgetter og budgetopfølgning
• Sparringspartner for de to direktører
• Forberedelse af årsregnskab til revisor
• Administration af butikslejemål og ejendomsportefølje
• Kontakt til bank, forsikringer og myndigheder
• Ad hoc
PERSONLIGE KOMPETENCER
Du har gerne en HD-R eller Cand.merc. Er stabil og loyal. Har en fleksibel tilgang til dine arbejdsopgaver og er god til at overskue mange
problemstillinger. Erfaren bruger af et eller flere økonomisystemer og
har blik for at forbedre de processer, som økonomifunktionen arbejder
efter. Herudover er du kvalitetsbevidst og sætter en ære i at levere dit
arbejde til tiden og i høj kvalitet.
OM VIRKSOMHEDEN
Traditionsrig familievirksomhed, der fremstiller og forhandler chokolade og kaffe på primært det danske marked. Vi oplever en stabil vækst og
beskæftiger 200 medarbejdere. Du får stor frihed til at tilrettelægge det
daglig arbejde i en virksomhed med korte beslutningsveje. Vi tilbyder
gode personaleforhold, samt et spændende indblik i chokoladen og
kaffens vidunderlige univers.
Send din ansøgning senest 25. maj 2018
med emnefelt ”Økonomichef” til pfr@frellsen.dk
Kontaktperson: Peter Frellsen
I.M. Frellsen K/S, industrivej 14, 4000 Roskilde

