
Jobopslag

Leading nordic distributor of IT and office products

Financial Controller til Despec-koncernen
 
Despec Denmark A/S, Lynge

Vi søger en Financial Controller med ansvar for regnskab og rapportering i nogle af vores nordiske selskaber. Du vil få en 
central placering i økonomiafdelingen og blive en væsentlig del af et nordisk finansteam med selskaber i alle 5 nordiske 
lande.

I Despec er vi alle Dedikerede specialister i en proaktiv virksomhed, som kontinuerligt udvikler sig. Vores viden om markedet og produkterne, kombi-

neret med vores pålidelighed og ansvarsbevidsthed, gør, at vi kan efterleve vores vision om at være den fortrukne distributør inden for vores område. 

Hos os får du en hverdag i en nordisk og international virksomhed med samarbejde på tværs af grænser, kombineret med en mindre virksomheds 

agilitet og smidighed. 

 
Stillingen
Vi har for et par år siden samlet koncernens regnskabsafdelinger i en fælles nordisk økonomifunktion på hovedkontoret i Lynge. Som et led i den 

fortsatte vækst søger vi en ambitiøs Financial Controller, der vil blive ansvarlig for bogføringen i flere af vores datterselskaber i de øvrige nordiske 

lande. Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte:

• Løbende kvalitetssikring og afstemning af bogføringen

• Månedsafslutning og perioderapportering

• Rapportering til offentlige myndigheder af moms, afgifter m.m.

• Interne faktureringer

• Valutahåndtering, herunder bankafstemninger

• Forberedelse til revision og årsregnskab

• Medvirke til optimering og ensretning af arbejdsgange og processer landene i mellem

• Medvirken ved budget og forecast

• Likviditets- og valutastyring

• Analyser og sparring med afdelingens øvrige controllers og vores Nordic Financial Manager

Din profil
Vi forestiller os, at flere forskellige baggrunde og profiler kan have det, der skal til for at blive en succes i jobbet, men vi vil foretrække, at du kan 

genkende dig selv i følgende:

• Erfaring fra lignende stilling i en handelsvirksomhed, gerne nordisk eller internationalt

• Gode kommunikative færdigheder på både dansk og engelsk, som er vores koncernsprog 

• Forståelse for de skandinaviske sprog

• God forståelse for IT, Excel og ERP-systemer - vi benytter AX samt Targit

• Relevant økonomisk uddannelse

Vi tilbyder 
• Et spændende job i en succesfuld nordisk virksomhed, hvor det går stærkt 

• Opstart snarest muligt 

• Godt onboarding program, som sikrer, at du kommer godt fra start 

• God pensionsordning og sundhedssikring

• Frokostordning

Er du interesseret?
Send en motiveret ansøgning samt CV til vores HR-afdeling:  hr@despec.dk med titlen ”Financial Controller” i emnefeltet.  Vi gennemgår løbende 

de indkomne ansøgninger og indkalder til samtale. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Nordic Financial Manager, 

Henrik Brandt, på telefon +45 45 74 14 06.  

Om os
Despec er Nordens ledende distributør af IT- & kontorprodukter, som er ejet af en tysk familieejet virksomhed hjemmehørende i Bayern. Med Nord-

isk hovedkontor i Danmark og kontorer i Sverige, Norge, Finland og Island tilbyder vi skræddersyede og lokale løsninger, der optimerer vores kunders 

salg. Vi arbejder hver dag på at udvikle og forbedre de ydelser, der gør os til den foretrukne distributør af IT- og kontorprodukter i Norden.
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