FINANCIAL CONTROLLER DK
(M/F/D)
PLIXXENT Group blev grundlagt i 2019 fra Systems House Division of Covestro. Sammen med et højt motiveret team
på omkring 300 medarbejdere på lokationer i Tyskland, Danmark, Italien, Spanien, Storbritannien og Holland sigter vi
højt. Hos PLIXXENT DK, Økonomiafdelingen i dejlige omgivelser i Otterup på fyn - søger vi en Financial Controller.

DIN NYE UDFORDRING
Du bliver en del af PLIXXENT Gruppens internationale accounting/controlling community, med reference til den
administrerende direktør i PLIXXENT A/S og i matrix til Head of Controlling i PLIXXENT Holding.Som det danske
bindeled, sikre du i tæt samarbejde med Shared Service at bogføring, produkt-costing mv. er korrekt og fyldestgørende
for PLIXXENT A/S. Du har stort fokus på stabil og fyldestgørende controlling og rapportering af de danske selskaber til
vores tyske moderselskab. I forbindelse med økonomiske spørgsmål supporterer du den administrerende direktør i
PLIXXENT A/S samt back-up for øvrig administration i Danmark
Dine primære opgaver og ansvarsområder:
■ Sikring af stabil controlling og rapportering for PLIXXENT A/S til det tyske moderselskab
■ Afslutningsopgaver vel måneds- kvartals- og årsafslutninger i tæt samarbejde med PLIXXENT Gruppens shared
service center i Hamburg
■ Måndelig kommentarer til budgetopfølgninger for PLIXXENT A/S
■ Udarbejdelse af budget og forecasts
■ Klargøring af materiale til revisionen samt udarbejdelse af årsrapporter
■ Processoptimering i forbindelse med optimering af SAP 4/hana
■ Projektarbejde og tværorganisatoriske projekter
■ Ad-hoc analyser

FAGLIGE KOMPETENCER
■ Du har relevant regnskabsmæssig uddannelse samt baggrund i revisionsbranchen eller lignende stilling med
minimum tre års erhvervserfaring. Alternativt har du erfaring med contollingopgaver fra en produktionsvirksomhed
■ Stillingen kræver, at du er velformuleret i engelsk både i skrift og tale. Tyske sprogegenskaber vil være en fordel
■ Du behersker Excel og resten af Office-paken
■ Har du erfaring i SAP generelt er det et plus – dog ikke et krav

PERSONLIGE KOMPETENCER
■
■
■
■
■
■
■

Du er proaktivt med en ”can do” attitude og selvstændig med et stort drive
Du har overblik til at løse mange sideløbende opgaver og stadig levere rettidigt
Resultat og præstationsorienteret
Analytisk, detaljeorienteret, kvalitetsbevidst således vi altid afleverer en korrekt rapportering
Løsningsorienteret, struktureret arbejdstilgang, troværdig og serviceminded
Kan lide at arbejde i en international virksomhed
Du kan udarbejde analyser og sætter en ære i at præsentere data i brugbare rapporter

PLIXXENT A/S, Kronborgvey 24, 5450 Otterup, Denmark
Demnark
www.plixxent.com

HVAD DU KAN FORVENTE
PLIXXENT tilbyder innovative polyurethanbaserede teknologier. Som specialist inden for standardløsninger og
skræddersyede systemer ledsager vi vores kunder gennem hele værdikæden – fra indledende konsultation til
eftersalgssupport. Dybdegående knowhow inden for udvikling, produktion og forarbejdning af polyurethaner, fleksibilitet i
indkøb af råmaterialer og et europæisk team med årtiers erfaring gør os til en pålidelig, højtydende partner – og en
attraktiv arbejdsgiver med en bred vifte af karrieremuligheder.
PLIXXENT har en flad organisation med et entreprenure mindset. Vi tilbyder et attraktivt job i en mindre virksomhed,
hvor tonen er uformel og ligefrem. Der lægges stort vægt på medarbejdernes trivsel og frihed til at bidrage med egne
ideer og påtage ansvar. Vi dyrker en kollegial atmosfære og arbejder på en projektorienteret måde.
Attraktivt gagepakke inklusiv bonusordning og sundhedssikring. Begrænset rejseaktivtet vil kunne forekomme men din
daglige arbejdsplads bliver i dejlige omgivelser i Otterup på Fyn.

BLIV EN DEL AF VORES TEAM
Vi ser frem til at høre fra netop dig, og gør opmærksom på at vi løbende afholder samtaler, så fremsend hurtigst muligt
og inden ansøgningsfristens udløb den 24. juni 2021 til: career@plixxent.com.
PLIXXENT respekterer princippet om lighed, når man ansætter folk. Vi diskriminerer ikke på grund af religion, race,
national oprindelse, køn, hudfarve, seksuel orientering, handicapstatus eller lignende karakteristika. Al ansættelse i
PLIXXENT besluttes ud fra baggrundserfaring, viden og fortjenester i henhold til vores forretningsbehov.

ANSØG NU!

PLIXXENT A/S, Kronborgvey 24, 5450 Otterup, Denmark
www.plixxent.com

