Er du vores nye

Finance Manager?
Bornholms Energi & Forsyning søger en erfaren
Finance Manager, som skal lede og udvikle vores
bogholder- og regnskabsfunktionen.
•
Som Finance Manager i Bornholms Energi & Forsyning får du en proaktiv rolle, hvor du deltager i
optimering af eksisterende drift og processer samt
implementering af nye, kommer med forbedringsforslag og understøtter den samlede økonomifunktion med relevant og faglig sparring.
Du får ansvaret for bogholderi- og regnskabsfunktionen, herunder ledelse af funktionens fire medarbejdere. Bogholderi- og regnskabsfunktionen er en del
af den samlede økonomiafdeling.
Du kommer desuden til at have indflydelse på udviklingen og indfrielsen af virksomhedens ambitioner.
Som Finance Manager kommer du til at arbejde med
en bred vifte af opgaver og vil medvirke i udviklingen
og automatiseringen af forretningsgange, interne
kontroller og processer samt udvikling af rapporteringssystemer.
Finance Manageren refererer til koncernens økonomichef og indgår i ledelsesteamet for koncernens
økonomifunktion.
Du får ansvar for:
•
At udføre korrekt og rettidig periodeafslutning
til brug for rapportering af måneds-, kvartalsog årsregnskab på selskabs- og koncernniveau
•
At sikre overholdelse af gældende lovgivning
inden for skat, moms og afgifter
•
At klargøre virksomhedens årsregnskab til
ekstern revision
•
Koncernens ERP-system (NAV2017), systemunderstøttelse af bogholderi-, regnskabs- og

•
•
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•
•

økonomiprocesser, samt løbende tilpasning og
vedligeholdelse af koncernens registreringsstruktur, i samarbejde med controller funktion
Etablering og sikring af interne kontroller i
koncernens forretningsgange og procedurer i
samarbejde med forretningen
Indberetning til offentlige myndigheder
Skatteforhold, herunder skatteberegninger,
selvangivelser mm.
Intern afregning af koncernydelser, dokumentation for transfer pricing etc.
Forsikringsforhold og kontakt til forsikringsmægler
Ejendomsdrift (kantine, rengøring mm.)

Dine arbejdsopgaver:
•
Ledelse af afdelingens medarbejdere
•
Hands-on på daglige opgaver i afdelingen
•
Sikre korrekt og rettidig lønadministration (selve
lønfunktionen ligger i anden afdeling, så der er
tale om kontrol ifm. lønkørsel)
•
Etablering, ensretning og automatisering af
forretningsgange og procedurer i afdelingen,
herunder etablering og vedligehold af årshjul
for opgaver i funktionen
•
Etablering af ny proces for måneds- og kvartalsrapportering
•
Afklaring af regnskabsmæssige problemstillinger
•
Varetagelse af den daglige kontakt med selskabets revisor
•
Deltage i ad hoc-projekter
Udover ovenstående må der påregnes opgaver, der
indebærer sparring og assistance i forbindelse med
de almindeligt forekomne bogholderi-, regnskabsog økonomiopgaver i koncernen. Dette arbejde vil i
væsentligt omfang ske i samarbejde med økonomifunktionens ledelsesteam.

Personen
Som ny Finance Manager i Bornholms Energi & Forsyning får du en synlig rolle, og det er derfor vigtigt, at du
er udadvendt, positiv og god til at skabe tillid og ro i organisationen. Du har en åben og ærlig ledelsesstil, og
du er god til at motivere dine medarbejdere. Du trives
i en travl hverdag, og du er god til at sikre og medvirke
til fremdrift. Samtidig er det en forudsætning, at kandidater har indgående kendskab til de forhold og vilkår,
der gælder for aktieselskaber. Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring inden for forsyningsområdet.
Personlige kvalifikationer:
•
Har gode samarbejdsevner og kan lede og kommunikere med dygtige medarbejdere
•
Er udviklingsorienteret
•
Arbejder struktureret og analytisk
•
Gode kommunikationsevner – både mundtligt og
skriftligt
•
Har blik for processer – og samtidigt fokus på
resultater
•
Formår både at igangsætte og afslutte
•
Er i stand til at bevare overblikket - selv i en hektisk hverdag
•
Har gennemslagskraft til at sikre kvaliteten af
opgaverne
•
Er en konsekvent, motiverende, synlig, involverende og ansvarlig leder
Faglige kvalifikationer:
•
Har en uddannelse inden for revision og økonomi, fx HDR eller cand.merc.aud. og flere års
erfaring med økonomi og regnskab
•
Gode IT-færdigheder og betydelig erfaring med
ERP-systemet (i BEOF anvendes Navision 2017),
Excel og resten af Office-pakken
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Har ledelseserfaring og trives i en ledende rolle
med stort ansvar, hvor du kan arbejde tæt med
forretningen
Erfaring med lovgivning og principper i årsregnskabsloven
Har indgående overblik og kendskab til økonomiog projektstyring i et aktieselskab
Har interesse for komplekse problemstillinger og
motiveres af at få et selvstændigt ansvar

Du tilbydes
Som Finance Manager får du en spændende stilling,
hvor du får stort ansvar og en høj grad af medbestemmelse. Du refererer til koncernens økonomichef
og kommer derfor tæt på de forretningsmæssige
beslutninger i virksomheden. Du tilbydes en stilling i en
virksomhed med højt til loftet og en åben og rummelig
kultur. Du får en udfordrende og afvekslende hverdag,
hvor der er stor fleksibilitet og mulighed for at præge
din hverdag.
Som udgangspunkt er stillingen en fuldtidsstilling
på 37 timer om ugen, hvor arbejdstiden aftales med
nærmeste chef, og der vil være rum for stor fleksibilitet. Løn er efter kvalifikationer og forhandling. Pension
følger BEOFs generelle regler. Med stillingen følger
bærbar computer og mobiltelefon. Arbejdspladsen
er beliggende i Rønne. Stillingen er med start den 1.
oktober 2021 eller efter aftale.
Sådan søger du
Send din ansøgning mærket ’Finance Manager’ til
job@beof.dk senest den 12. september 2021.
Vi afholder løbende samtaler, så send gerne din ansøgning så hurtigt som muligt.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte økonomichef Jonas Krøier Hansen på
telefon 6026 2406 eller jkh@beof.dk.

56 900 000 / beof.dk
Som en multiforsyningsvirksomhed, der leverer lys, vand og varme samt håndterer spildevand,
udgør Bornholms Energi & Forsyning fundamentet for den daglige energi på Bornholm. Et fundament, der også
tæller den grønne omstilling og Bright Green Island, og et fundament for vækst og udvikling på øen. Gennem vores omfattende engagement i Bornholm og i vores kunder skaber vi fornyet energi - både til øen som helhed og til bornholmerne.

