Koatek søger økonomi- og administrationschef med ambitioner
Erfaren medarbejder til nyoprettet stilling i veletableret virksomhed i rivende udvikling
Vi er i stærk fremgang og på samme tid i gang med et generationsskifte. Derfor har vi brug for en erfaren
økonomichef, der kan hjælpe os med at sikre fundamentet og deltage aktivt i den videre udvikling af Koatek.
Du får en nøglerolle – i tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe – i at styrke grundlaget,
styringsmæssigt og dokumentationsmæssigt, for at sikre Koateks forsatte vækst.
Du skal :
-

Sikre stærk og proaktiv økonomistyring med overordnet ansvar for økonomi, administration og
kundeservice
Have ansvar for regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af budgetter, ledelsesrapportering,
likviditetsstyring samt controlling og driftsøkonomisk optimering
Stå for kontakt til revision, bank, forsikringsselskaber og andre relevante eksterne interessenter.
Være ansvarlig for optimal udnyttelse af virksomhedens ERP-system og andre administrative
systemer samt implementering af nyt ERP-system
Være ansvarlig for anlægsaktiver/leasing og drift af ejendomsselskab
Have reference til den adm. direktør og indgå i virksomhedens ledergruppe
Sikre vores juridiske forpligtelser herunder GDPR

Vi leder efter en kandidat med:
-

Mindst tre års erfaring som økonomichef eller tilsvarende
Relevant uddannelse, for eksempel HA, Cand. Merc., HD
Gode lederevner
IT-kendskab med fokus på driftsøkonomi
Erfaring med brug og implementering af ERP-system
Engelsk på højt niveau

Vi tilbyder:
-

Rig mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen
80 ambitiøse kolleger med højt fagligt niveau, højt til loftet og stærk holdånd
Rummelig virksomhed med stærkt kundefokus
Et job i en virksomhed, der har fokus på at gøre en social forskel

Ansøgning:
Tiltrædelse efter aftale. Ansøgning og CV sendes til e-mail: koatek@koatek.dk. Vi læser og indkalder til
samtaler løbende.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Jeanette Hangaard Thielfoldt fra den
Sociale Kapitalfond Invest på telefon 27154721.
Koatek er en moderne virksomhed, drevet på sunde værdier og dyder. Vi har mere end 50 års ekspertise i at
bearbejde et bredt sortiment af materialer, som vi forvandler til finmekaniske komponenter i høj kvalitet.
Vores kompetencer er bygget op gennem samarbejder med nogle af verdens mest krævende kunder. Vi har
udviklet os med dem, det vil vi fortsat gøre.
Koateks største aktionær er Den Sociale Kapitalfond Invest, som er drevet af at skabe langsigtet økonomisk
og social værdi i sunde vækstvirksomheder, der gør en social forskel.

