
Financial Financial ControllerController
Vores velfungerende økonomi-team bestående af CFO 
og to medarbejdere søger en ny kollega:

Vi tilbyder:
■   Personlige og faglige udviklingsmuligheder i et 
 internationalt setup med høj grad af indflydelse.
■   Et ansvarsfuldt job blandt gode kollegaer. 
■   Et miljø hvor vi arbejder teambaseret med et højt 
 fagligt niveau og godt humør.
■  En fantastisk arbejdsplads - kåret til Danmarks 
 bedste 2017 - præget af en uformel omgangstone 
 og ordnede forhold.
■  En lønpakke der naturligvis afspejler din erfaring.

Primære arbejdsopgaver:
■ Budgetopfølgning
■ Projektcontrolling
■ Likviditetsbudget
■ Klargøring til månedsrapportering 
■ Koncernrapportering
■ Klargøring til revisor
■ Løbende analyser og rapporteringer
■ Drive IT-projekter i samspil med CFO
■ Ad hoc opgaver

I mere end 60 år har vi bygget landskaber og vi har altid stræbt efter at gøre det med mod, ordentlighed 
og høj faglighed. Fagligheden og ordentligheden har sikret høj kvalitet hver gang. Modet driver os hele ti-
den fremad mod nye løsninger og i ukendt terræn. Malmos Landskaber løfter alt fra både små, kompakte 
og krævende anlægsopgaver op til de største og mest komplekse landskabsprojekter i Danmark, og det 
skal vi blive ved med, og samtidig udvikle os endnu videre. I januar 2020 indgik vi derfor partnerskab med 
franske ‘idverde’, Europas førende aktør indenfor ny-anlæg og vedligeholdelse af grønne landskaber.

Din profil:
Du er uddannet HD(r) og/eller Cand. Merc. Aud. - gerne 
med 2-8 års erfaring fra lignende stilling eller revisor. Du 
er forretningsorienteret med gode analytiske evner.

Du er engageret og motiveres af regnskabsmæssige op-
gaver og problemstillinger og agerer naturligt som spar-
ringspartner i relation til disse. 

Du arbejder struktureret og selvstændigt samtidig med, 
at vi forventer at du etablerer gode og resultatskabende 
relationer med såvel dine kolleger som nærmeste leder.

Du er superbruger i Excel, har gode IT-kundskaber og er 
velfunderet i engelsk.

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at 
ringe til CFO Michael Gøthche på 30 50 39 47.

Vi ser frem til at høre fra dig snarest muligt, da vi holder 
samtaler løbende. 
Din ansøgning sendes på job@malmos.as. 
Deadline: 31/5-2020. Opstart til august 2020.

Gl. Marbjergvej 11   ■   DK-4000 Roskilde   ■   Tel. 59 59 53 42  ■   www.malmos.as

Vi laver landskaber som mennesker kan leve, lege og være i... 

Og med stadig større og flere projekter - samt en markant vækststrategi - styrker vi vores økonomiafdeling 

Vil du være med?

Tal i MALMOS: DKK 200 mio. i omsætning. 350 projekter om året. Ca. 100 ansatte 
fordelt på 25 funktionærer og 75 timelønnede.

Tal i idverde: DKK 5 mia. omsætning. 7.000 ansatte. Idverde er markedsledende 
i Europa og repræsenteret i Frankrig, Storbritannien, Holland, Tyskland og Danmark.


