
 

   

 

Financial Manager søges til Despec Denmark A/S  

 

Despec er nordens ledende distributør af It- & kontortilbehør. Med hovedkontor i Danmark og kontorer i Sverige, Norge, Finland og 

Island arbejder vi hver dag for at udvikle og tilbyde de ydelser, der gør os til den foretrukne distributør af IT-tilbehør og kontorartikler 

i Norden. Vi sætter en ære i at levere komplette distributionsløsninger, der hjælper såvel kunder som leverandører med at opnå 

deres fulde potentiale. 

Som Financial Manager i Despec Denmark får du ansvaret for et team på 5 erfarne økonomimedarbejdere og én kantineleder og 

du vil referere til koncernens nordiske CFO. Din hovedopgave bliver at lede, coache og videreudvikle teamet som udover økonomi-

opgaverne i Despec Denmark ligeledes varetager de tilsvarende opgaver for Despec-selskaberne i Norge og Island. 

Det forventes at du sikrer at de daglige arbejdsopgaver i teamet udføres rettidigt og i høj kvalitet ligesom det anses som en selvfølge 

at du selv tager aktiv del i afviklingen af opgaverne når det behøves. Opgaverne i teamet er mange hvoraf bl.a. kan nævnes: 

 Bogholderi og regnskabsudarbejdelse 

 Lønadministration og ledelsesrapportering 

 Kontakt til myndigheder og finansielle partnere 

 Likviditets- og valutastyring 

 Analyser og sparring 

Som et led i den fortsatte udvikling vil du endvidere i tæt samarbejde med Financial Manager i Sverige og den nordiske CFO blive 

involveret i arbejdet med at vedligeholde, videreudvikle og optimere processer og arbejdsgange i Despec i et nordisk perspektiv. 

Vi søger dig, som har:  

 + 5 års erfaring med drift, ledelse og udvikling af en økonomiafdeling 

 Relevant videregående uddannelse 

 Gode evner med at uddelegere og skabe resultater gennem andre 

 Erfaring med koncernforhold og gerne fra anden nordisk virksomhed 

 Forståelse for og kan gøre sig forståelig overfor norske og svenske kolleger 

 Gode mundtlige og skriftlige sprogkundskaber i engelsk (koncern sprog) 

 God forståelse for IT og gerne erfaring med: MS Office, herunder specielt Excel (rutineret bruger), Dynamics AX eller 

lignende ERP-system, Netbank-løsninger, Løn-systemer, BI-systemer, lagerstyringssystemer mv. 

Vi ser gerne, du er: 

 Analytisk, forretningsorienteret og evner at formidle økonomiske analyser med ord og påpege eventuel handling hertil 

 ”Hands on” i din approach til eksekvering af opgaverne og har god erfaring med at agere ”spillende træner” som leder 

 Proaktiv, løsningsorienteret og inkluderende i din ledelsesstil, både i dit team og i samarbejdet med øvrige ledelse 

 God til at dele viden og kommunikere opad, nedad og på tværs af afdelinger og landegrænser  

 Struktureret, grundig og kvalitetsbevidst i dit arbejde 

 God til at skabe åbenhed og konstruktiv dialog i dit team og mellem andre afdelinger i huset 

 Empatisk, tillidsfuld og god relations skaber internt som eksternt 

 Positiv, socialt engageret og nem at samarbejde med 

Vi tilbyder: 

 Spændende udfordringer og mulighed for at spille en vigtig rolle i en succesfuld mellemstor nordisk handelsvirksomhed 

 En fuldtidsstilling med mulighed for opstart snarest muligt 

 God sparring med erfarne kolleger 

 Lønpakke efter kvalifikationer 

 Pensionsordning og sundhedssikring 

Interesseret?   

Så send en motiveret ansøgning og CV hurtigst muligt til HR hr@despec.dk, og skriv ”Financial Manager” i emnefeltet. Vi 

gennemgår løbende de indkomne ansøgninger og indkalder til samtale. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at 

kontakte CFO, Torkil Nedergaard Jensen på telefon 45741405 
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