
Er du en skarp Økonomicontroller som gerne vil lidt mere? Og kunne du tænke dig 
at få en nøglerolle ved en af Nordens førende leverandører inden for distribution 
af farligt gods?

Som Økonomicontroller i SKANOL får du alle muligheder for at dyrke dit talent inden for 
regnskab, driftsøkonomi og samtidig varetage en udadvendt nøglerolle i organisationen, 
hvor du er sparringspartner for både driften, ledelsen og dine kollegaer i administrationen. 
Du får reference til virksomhedens CFO, har base på hovedkontoret på Aarhus Havn, og du får 
mulighed for at være med til at skabe den fremtidig retningen for SKANOL - en organisation med 
højt til loftet og masser af plads til faglig udvikling.

Opgaverne vil spænde vidt; fra klassiske regnskabsopgaver, som bogføring og fakturering, 
over driftsøkonomi og analyse, til procesoptimering – alt sammen med fokus på at skabe 
gennemsigtighed og være med til at sikre Skanol forbliver konkurrencestærke og ’best in class’.

Blandt dine vigtigste opgaver er:
• Udarbejdelse af måneds- og kvartalsregnskaber samt ekstern årsregnskaber i samarbejde med 
regnskabsfunktionen 
• Controlling og opfølgning på virksomhedens økonomi, herunder udarbejdelse af intern 
ledelsesrapportering, ad hos analyse og omkostningsallokering
• Fakturering af kunder, fakturahåndtering og bogføring
• Udarbejdelse og videreudvikling af virksomhedens økonomiske KPI’er til brug for driften og 
ledelsen
• Sparringspartner for virksomhedens CFO samt resten af organisationen

Du er i stand til at:
• Arbejde med koblingen mellem drift og økonomi
• Dykke ned i kerneprocesserne og forstå dem samt finde optimeringspotentiale
• Arbejde med store datamængder, og skabe overblik og forståelse
• Arbejde struktureret og selvstændigt og aflevere opgaver til aftalt tid
• Arbejde i en hektisk hverdag hvor tingene går stærkt

Din profil:
• Du har en videregående uddannelse inden for økonomi f.eks. cand.merc., HD eller er på anden 
måde i stand til at dokumentere kompetencer på dette niveau
• Du har min. 3-5 års erfaring fra en controllerstilling, hvor du har arbejdet med økonomistyring, 
analyser og budgettering 
• Du har din basale værktøjskasse på plads i forhold til at forstå og udarbejde regnskaber
• Du har sans for detaljen, er forandringsparat og drevet af en lyst og evne til at ville udvikle dig 
sammen med virksomheden
• Det er en fordel, men ingen betingelse, hvis du har erfaring fra transport- og logistikbranchen
• Du er superbruger i Excel, vant til at bruge avanceret funktioner og har god datastruktur - 
erfaring med f.eks. Power BI er en fordel
• Har drive og lyst til at udfordre både dig selv, din leder og status quo
• Du har en høj arbejdskapacitet og en fleksibel indstilling til opgaver og arbejdstid
      
Ansøgning mrk. Controller bilagt CV og motiveret ansøgning fremsendes på mail til  
hr@skanol.com. Ansøgningerne behandles løbende. For yderligere information kontakt CFO 
Rasmus Lykke Jensen på telefon +45 20 89 95 33.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Økonomicontroller 
- til virksomhed i vækst

Skanol A/S udvikler og leverer 
sikre og effektive transport- og  
logistikløsninger indenfor farligt  
gods transporteret på tankvogn  
i Norden. Vi råder over ca. 180 
tankvogne og beskæftiger ca. 
220 egne medarbejdere samt 
et større antal vognmænd. 

Skanol har aktiviteter i Danmark,  
Norge og Sverige med udgangs- 
punkt fra kontorer i Aarhus, 
Göteborg og Oslo.

www.skanol.com


