JYLLANDS-POSTEN SØGER

juniorcontroller eller controllerassistent
Til vores controllingteam i Viby, Aarhus, søger vi en eller
to nye kollegaer, som har lyst til at arbejde med forskellige
opgaver inden for økonomistyring.
Du kommer til at indgå i et team bestående af fire personer,
som alle støtter forretningen i opgaver relateret til økonomistyring, systemer og projektledelse. I jobbet kommer du til at
have en stor berøringsflade, og du kommer til at arbejde på
tværs af afdelinger, hvorfor den rette personlighed er vigtig.
Ansvar og opgaver
• Salgsopfølgning og performancemåling.
• Udarbejdelse og opdatering af KPI’er.
• Forecasting og budgetlægning for salgsafdelingen.
• Controlling, herunder måneds- og årsafslutning for
salgsafdelingen.
Din profil
• Relevant teoretisk baggrund, som f.eks. ba/cand.oecon., 		
ba/cand.merc. eller lignende.
• Du er måske studerende med et par år tilbage af studiet, 		
eller måske er du færdig med din bachelor og har brug for
en pause fra studierne.

• Superbruger i Excel. Det er en fordel, hvis du også kender 		
til SAP og VBA.
• Forståelse for it/data.
• Udadvendt og dygtig kommunikatør.
• Du har et stort drive og arbejder selvstændigt, men er
samarbejdsvillig.
Du tilbydes
• 20-37 timer om ugen.
• En udfordrende stilling med gode fremtidsmuligheder.
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
• Løn efter kvalifikationer.
Mener du, at ovenstående dækker dine ambitioner og ønsker, så send os en ansøgning, cv, karakterer og eventuelle
udtalelser på mail til: anne.mollegaard@jp.dk hurtigst
muligt og senest den 31. august.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte chefcontroller Anne Møllegaard på tlf. 2681 7408.
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende,
da vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt.

JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medievirksomheder. Med Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken udgiver vi en række af danskernes foretrukne nyhedsmedier på tryk,
web og mobil. Udover at levere nyheder og kvalitetsjournalistik står koncernen bag JP/Politikens Forlag og Politikens Lokalaviser, som udgiver cirka 75 lokale ugeaviser i Danmark og
Sverige. JP/Politikens Hus beskæftiger 2.400 ansatte og havde i 2016 en omsætning på 2,9 mia. kr.

