Prokura søger Finance Manager, deltid
Stillingen er nyoprettet og du vil blive en del af vores back-office med reference til vores CEO. Du vil blive
en del af en konsulentvirksomhed i stærk vækst hvor du selv vil have mulighed for at få indflydelse på dine
opgaver og løsningen heraf. Så er du struktureret, effektiv, og har erfaring med regnskab, lønkørsel,
skatteregler og bogføring, så er du måske vores nye kollega!
Dine primære arbejdsområder vil bl.a. omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapportering til ledelsen og evt. bestyrelse
Controlling og rapportering af performance på projekter
Etablering af økonomifunktion og indflydelse på opsætning heraf
Udarbejdelse af måneds- og årsregnskab
Kontakt til revisor og banker
Bogføring af indbetalinger
Udgående betalinger
Ad hoc-opgaver

Dine kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har en relevant akademisk baggrund som f.eks. cand.merc.aud. eller lign.
Du har erfaring med projekt-controlling herunder gerne fra konsulentbranchen
Erfaring med bogføring
Erfaring med at præsentere økonomirapportering til ledelsen
Hands on erfaring med indrapportering til SKAT og andre myndigheder
Erfaring med at optimere processer
Kendskab til regnskab/skatteregler i Norge og Tyskland (et plus, men ikke et krav)
Revisorerfaring (et plus, men ikke et krav)
Du er grundig, analytisk og kan bevare overblikket i en travl hverdag

Hvad vi tilbyder:
•
•
•

Et spændende job i en ung, dynamisk og voksende virksomhed
En høj grad af fleksibilitet
Mulighed for at definere egne opgaver og ansvarsområder

Stillingen som Finance Manager er en deltidsstilling på ca. 30 timer om ugen. Arbejdspladsen er på vores
kontor på Store Kongensgade i København, Danmark.
Er ovenstående noget for dig?
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte COO, Claus
Kjærgaard på mobiltelefon +45 23 22 62 31. Send dit CV samt motiveret ansøgning og karakterudskrifter via
vores ansøgningsformular ved at klikke her, da vi løbende kalder kandidater til samtale. Opstart snarest
muligt.

