CONTROLLER
DER VIL UNDERSTØTTE BÆREDYGTIG
OG KLIMAVENLIG VARMEFORSYNING
CTR søger en fagligt stærk controller til den daglige
økonomiske drift og til opgaver med overordnet
økonomistyring.
Interesserer du dig for fremtidens forsyning, og
trives du i en ansvarsfuld stilling i en mindre
organisation, hvor vi er tæt på hinanden, og
ambitionerne altid er kvalitet, effektivitet og
professionalisme?

▪ Erfaring med IT- og økonomisystemer, som fx Dynamics AX, og
superbruger af Excel.
▪ Erfaring fra en politisk styret organisation og evt.
branchekendskab indenfor forsyningssektoren er en fordel.

Vi lægger vægt på følgende personlige
kompetencer hos den nye medarbejder:
▪ Selvstændig, målrettet og med en
struktureret arbejdsform.

Hvis ja, så er stillingen som controller i CTR noget for dig. CTR er
et fælleskommunalt selskab, der driver og udvikler Danmarks
største varmetransmissionsnet, og køber og leverer fjernvarme
til Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. Den
årlige omsætning er på mere end 2 mia. kr.

▪ Gode analytiske og kommunikative evner –
både i skrift og tale.

Stillingen indgår i CTR’s stab, som varetager en række
tværgående opgaver for hele organisationen.

▪ Serviceminded, lydhør og dygtig til at skabe
gode samarbejdsrelationer og netværk.

Arbejdsopgaver for controlleren

▪ Nysgerrig, initiativrig og
handlingsorienteret

Controllerens primære opgaver bliver:
•

▪

▪

▪
▪

Ansvarlig for CTRs regnskabsmæssige drift,
herunder:
· Have overblik ift. driftsopgaver inden for
bogføring, fakturaflow, indberetninger og
afstemninger, mv.
· Ansvarlig for lønindberetninger og
lønadministration via eksternt lønbureau.
· Sparringspartner for kreditorbogholder ift.
betalinger og bogføring og afløser for
kreditorbogholder fx ved ferie.
· Varetage løbende likviditetsstyring og
styring af finansiering.
Ansvarlig for udarbejdelse og revision af
årsregnskab efter varmeforsyningsloven og efter
de kommunale regnskabsprincipper.
Central person til koordinering, varetagelse og
udvikling af ledelsesrapportering, budget og
budgetopfølgning.
Vedligeholde og udvikle kontoplan og
økonomisystem.
Central person for samarbejdet med bank og
forsikringsselskaber.

Controlleren skal derfor kunne tage fra på meget
konkrete daglige opgaver, når der er behov for det, og
samtidig have blik for de store linjer.
Controlleren er en del af vores økonomiteam sammen
med en kreditorbogholder og en økonom og refererer
til administrationschefen.

Erfaring og baggrund for controlleren
▪ Relevant regnskabsfaglig og økonomisk baggrund
såsom HD, cand.merc. eller tilsvarende niveau.
▪ Erfaring med regnskabs- og budgetarbejde.

▪ Driftsikker og kvalitetsbevidst.
▪ God til at overholde deadlines.

CTR tilbyder en alsidig og varieret stilling med
stor indflydelse på egne opgaver
CTR er en mindre organisation med højt
specialiserede og erfarne medarbejdere. Vi har
udliciteret en lang række opgaver til eksterne parter,
og derfor er styring og samarbejde i forhold til disse
aftaler en del af vores hverdag. Vi er afhængige af at
have en proaktiv, tæt og løbende vidensdeling på
tværs af organisationen, samt at alle har en stor
følelse af medansvar for CTRs fælles opgave – at
levere bæredygtig og effektiv fjernvarme.
Vi har fokus på faglig og personlig udvikling,
herunder efteruddannelse, og har et godt
arbejdsklima med en sund balance mellem
arbejdsliv og privatliv. Løn gives efter kvalifikationer
og efter gældende overenskomst med KL og
indebærer i øvrigt flextid, pensionsordning,
sundhedsforsikring og andre personalegoder.
Tiltrædelse 1. juni 2021 – eller hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger fås hos administrationschef
Marianne Andersen (CTR)på telefon 6043 2552, eller
Lars Bo Pedersen (MUUSMANN) på telefon 4022 8718.
Læs mere om CTR på www.ctr.dk.
Søg stillingerne på www.muusmann.com/stillinger.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 8. april 2021.
Der afholdes 1. samtaler 14. april, test 16. april og
2. samtaler 28. april.

