
Regnskabschef søges til spændende og velkonsolideret niche-virksomhed
Vil du være en del af en spændende rejse og være med til, at sætte kursen for en succesfuld virksomhed skal du 
læse videre...

Vi søger en yderst ambitiøs regnskabschef. Din hverdag vil række langt ud over bogholderi og bilag. Derfor er det 
vigtigt, at du har lyst og mod til at træde ind i en funktion med forskellige kasketter og en omskiftelig hverdag. 

Jobbet
Du vil som medlem af ledergruppen referere til direktør Claus Haugaard. Udover regnskabschefen er der i regn-
skabsafdelingen i Danmark en enkelt medarbejder, der udfører de fleste daglige rutineopgaver.

Vi har et kraftigt vækstende produktionsselskab i Letland og vil gerne have din hjælp til udbygning af organi-
sation og administrative rutiner. Du skal derfor regne med et par ture til Letland 1 til 2 gange månedligt.   
Finansbogholderiet i Letland varetages af vores lettiske revisor, og du vil indtage en controller rolle.

Du skal udarbejde månedlig rapporteringer til bestyrelse, SKAT m.fl., ligesom du vil få ansvaret for lønkørsel til 
14-dages- og månedslønnede. Vi forventer du kan gøre regnskabet klar til revisor, og du bliver den primære  
kontaktperson til offentlige myndigheder, bank, revisor, forsikring osv..

Vi tilbyder en spændende hverdag og en god lønpakke – som vi skræddersyr i samarbejde med dig.

Kvalifikationer
Uddannelsesmæssigt er du på HD eller CMA niveau, og du har adskillige års erhvervserfaring. Enten fra revision 
eller som regnskabschef i en anden virksomhed, gerne med produktion.

Du har gode analytiske evner, en god forretningsforståelse og er stærk i kommunikation, skriftligt og mundtligt 
på både dansk og engelsk.

Du er løsningsorienteret, og er ikke bange for at gå forrest når der skal gøres en ekstra indsats eller gås nye 
veje.

Finder du jobbet interessant, så ansøg snarest og senest d. 10. oktober 2016 ved at fremsende CV og 
ansøgning til job@haugaard.dk. Måtte du have spørgsmål til stillingens indhold, så kontakt Claus Haugaard 
på 40 43 00 56 eller vores afgående regnskabschef Arne Maegaard på 26 37 77 87.

TALKnUSEr!

Haugaard Company
...er i dag en førende leverandør indenfor udvikling, pro-
duktion, logistik og er specialister i rørbukning. Vi er 50 
medarbejdere som producerer på 2 lokationer. Kunde- 
porteføljen indeholder både flere spændende møbel og  
designvirksomheder og solide danske industrivirksomheder. 
Vi er stolte over en hverdag, hvor vores team kan byde 
ind, når vores kunder udvikler nye produkter.  

Se mere på www.haugaard.dk


