Finance & HR Manager
For Gram Group, der består af Gram A/S med tilhørende datterselskaber i Norge, Sverige
og Finland, søger vi en Finance & HR Manager. Du vil indgå i ledergruppen og få ansvaret
for alle discipliner indenfor økonomistyring og rapportering. Herudover vil du få ansvaret
for videreudviklingen af HR, som blandt andet indeholder etablering af en HR-strategi
baseret på værdier og holdninger, som du selv forestår implementeringen af. Stillingen,
som især på det økonomiske område indeholder et tæt samarbejde med moderselskabet
AMICA, refererer til den adm. direktør. Yderligere oplysninger om Gram Group finder du
på www.gram.dk.
Stillingen henvender sig til kandidater med bred erfaring indenfor økonomi og regnskab,
og gerne med kendskab til aflæggelse af regnskaber efter internationale standarder.
Udover rapportering og controlling i Gram Group selskaber, sker der tillige en månedlig
rapportering til moderselskabet. Du får det direkte ledelsesansvar for 3 medarbejdere og
stillingen rummer tillige ansvaret for samarbejdet med de eksterne interessenter indenfor
området, herunder bank, revison og forsikring. Erfaring indenfor HR området vægtes
ligeledes højt. Den rette kandidat har erfaring med både HR administration og med
etablering og implementering af en HR strategi fra en mindre eller mellemstor
virksomhed. Indenfor relativ kort tid forestår en konvertering til SAP, hvorfor erfaring med
at designe det fremtidige output vil være en fordel. Koncernsproget er engelsk, som skal
beherskes både i skrift og tale.
Din uddannelsesmæssige baggrund er formentlig en Cand.merc.aud., HD-R eller
tilsvarende. Herudover har du en solid ledelseserfaring – gerne fra en internationalt
orienteret virksomhed. Som person er du moden med en god personlig gennemslagskraft.
Selskabets adm. direktør er udenlandsk, hvorfor en stor del af de holdnings- og
værdimæssige budskaber i dagligdagen kommunikeres gennem dig. Herudover forventes
du at besidde en god forretningsforståelse, og når beslutninger er truffet, får du dem
omsat til praktisk handling. Du er analytisk og logisk særdeles velbegavet, du har et højt
energiniveau og du evner at prioritere dine opgaver. Dine deadlines kan være stramme,
og du forventes derfor at kunne holde hovedet koldt og produktiviteten høj, når tingene
fra tid til anden strammer lidt til.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en international koncern i positiv udvikling.
Kulturen er åben og uformel, og organisationen er flad. Løn og ansættelsesvilkår
forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og kan du se dig selv i dette job, så send din ansøgning
mærket ”FHR-0414” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du
velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.

