ØKONOMICHEF
Bornholms Energi & Forsyning søger
en økonomichef med solide økonomikompetencer, der kan stå i spidsen
for en sikker økonomistyring og
ledelsesrapportering.

regnskaber, likviditetsstyring, interne kontroller og
forretningsgange, indberetninger til myndigheder
samt forsikringsforhold m.v.
Andre vigtige opgaver er ledelsesrapportering,
servicering og sparring med forretningen om
økonomiske forhold, analyser og præsentationer
samt udarbejdelse og vurdering af nye initiativer
og business cases.

Organisationen

Personen

Bornholms Energi & Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed, der leverer el, vand, varme
og håndterer spildevand. Koncernen består af 9
selskaber og er ejet af Bornholms Regionskommune.

Økonomichefen får en synlig rolle i virksomheden,
og det er derfor vigtigt at være udadvendt, positiv
og god til at skabe tillid og ”ro” i organisationen
via en åben, motiverende og ærlig ledelsesstil, der
sikrer fremdrift og trivsel i en til tider travl hverdag.

Opgaven

▪▪ Er udviklingsorienteret
▪▪ Arbejder struktureret og analytisk
▪▪ Gode kommunikative evner – både mundtligt
og skriftligt
▪▪ Har blik for processer, men samtidigt fokus på
resultater
▪▪ Formår både at igangsætte og afslutte.
Vi forventer, at den nye økonomichef har en uddannelse inden for økonomi, fx cand.merc.aud og flere
års erfaring med økonomi og regnskab.

Yderligere information
Læs mere om koncernen og stillingen på
www.beof.dk eller www.muusmann.com.

Den nye økonomichef får det overordnede ansvar
for afdelingen Rapportering og Økonomistyring,
der er en del af den samlede koncernsupport.
Økonomichefen refererer til koncernens CFO.

Det er ikke en forudsætning med erfaring fra forsyningsområdet, men det vil være en fordel. Samtidig
er det en forudsætning med indgående kendskab til
forhold og vilkår for aktieselskaber.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til koncerndirektør i Bornholms Energi & Forsyning Claes
Graff, tlf. 23 67 63 00 eller direktør i MUUSMANN
Lars Bo Pedersen, tlf. 40 22 87 18.

Økonomichefen har ledelses- og personaleansvar
for seks medarbejdere. Enheden løser en bred vifte
af opgaver, herunder udarbejdelse af budgetter og

Øvrige personlige kvalifikationer:

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. januar 2018.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

▪▪ Har gode samarbejdsevner og kan lede og
kommunikere med dygtige medarbejdere

