Økonomi- og IT ansvarlig til virksomhed i vækst
Brænder du for at være hands-on og samtidig have det overordnede økonomiske overblik? Forstår du vigtigheden af
tværfagligt samarbejde, og har du en stærk holdånd? Møder du folk med et åbent sind, og har du fokus på ”just in time”
i din opgaveløsning og kommunikation, så er det måske dig, Fogtmann Gruppen står og mangler.
Stillingen
Fogtmann Gruppen – som udover Fogtmann Logistik A/S og omhandler Fogtmann Warehouse og Fogtmann Termo ønsker at styrke deres økonomiafdeling, og søger derfor en økonomi- og IT ansvarlig med reference til Klaus Fogtmann,
administrerende direktør. Du vil i tæt samarbejde med virksomhedens bogholdere udgøre økonomiafdelingen, og have
ansvaret for at virksomhedens ledelse og bestyrelse får de rapporteringer, der er behov for på hhv. måneds-, kvartalsog årsbasis. Endvidere har du ansvaret for at sikre virksomhedens resultater og målsætninger ift. den fastlagte strategi
gennem budgetudarbejdelse. Du vil bl.a. få tildelt opgaven at løfte virksomheden til næste niveau indenfor økonomisk
analyse, rapportering og IT. Desuden vil du indgå i ledergruppen og herigennem være den økonomiske sparringspartner
for ledelsen samt have ansvaret for øvrige økonomiske planer og opbygning af KPI´er.
Opgaver der hører til stillingen:
• Diverse indberetninger til offentlige myndigheder
• Perioderegnskab og bestyrelsesrapportering, samt profitabilitetsanalyser
• Momsregnskab, måneds- og årsafslutning – samt klargøring til revisor
• IT projekter og implementering af systemer
• Finansbogholderi og afstemning af bank
• Hands-on i alle bogholderiets opgaver

Hvem er du?
Lige som Fogtmann Gruppen tror du på, at man kommer langt med en god og tæt dialog og at involvering og ejerskab
er vejen mod løsningerne. Du er punktlig, struktureret og viser akkuratesse i alle facetter af dit arbejde. Vi forestiller os,
at du har erfaring med at arbejde tæt sammen med forskellige typer af interessenter, og at du fx har en
uddannelsesmæssig baggrund som HA, HD(R) eller cand.merc. Det vigtigste er, at du har erfaring fra lignende opgaver,
og at du har lyst til at være med på Fogtmann Gruppens spændende rejse. Vi ser gerne, at du har kendskab til forskellige
ERP systemer. Fogtmann Gruppen anvender en række forskellige kvalitets-, booking- og rapporteringssystemer samt
ERP systemet C5 som indenfor 12 måneder skal konverteres til et nyt ERP system.
Vi tilbyder
En flad og effektiv organisation i vækst, hvor samarbejde og kommunikation er i højsædet. Fogtmann Gruppen tilbyder
fleksible logistiske løsninger, vægter punktlighed højt og yder kvalitets kundeservice 24/7. Vi tilbyder dig muligheden
for at tilrettelægge egen hverdag, frihed under ansvar og en attraktiv lønpakke, der afspejler dine kvalifikationer og
erfaringer. Dertil kommer både sundhedssikring og pension. Virksomheden er beliggende i Vejle og med lokationer i
både Aabenraa, Aarhus, Odense og København.
Ansøgning
Hvis du er interesseret i at søge denne spændende stilling, bedes du sende en ansøgning, CV samt relevante bilag pr.
mail til: kontakt@fogtmann.nu. Vi behandler ansøgningerne løbende og, du må derfor meget gerne sende din ansøgning
allerede i dag. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Jan Gerber på 61518252 eller
Adm. Direktør Klaus Fogtmann på 41 300 900. Din henvendelse behandles fortroligt.
Udvalgte punkter om Fogtmann Logistik A/S
• Vi lægger vægt på et til enhver tid konkurrencedygtigt setup
• Vi har fokus på en tæt, og konstruktiv dialog – både internt og med vores kunder
• Vi er fleksible både når aftaler indgås og undervejs
• Vi gør vores ypperste for at indgå i et samarbejde på præcis det niveau, vores kunder efterspørger
Du kan læse mere om virksomheden på www.fogtmann.nu
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