Økonomichef
- Synlig leder med fokus på processer og rapportering
F10 Human Resource søger for H. P. Therkelsen A/S

Virksomheden
HPT er en familieejet virksomhed, som siden 1918 har specialiseret sig i transport- og logistikløsninger
for temperaturkrævende stykgodsforsendelser mellem Skandinavien og Europa.
Fra hovedkontoret i Padborg drives både datterselskaberne i Tyskland og Polen, 200 køretøjer samt
egne køle-, frost- og tørgodslagre.
I dag består HPT af ca. 300 medarbejdere fordelt på lager, chauffører og kontor, som alle arbejder
efter en forudsætning om ansvarlighed, kvalitet, arbejdsglæde og udvikling.

Se mere på http://www.hpt.dk/
Stillingen
Med reference til Adm. Direktør vil din primære opgave være at sikre en grundig, ordentlig og
præcis behandling af alle økonomiprocesser. Derfor vil din dagligdag være præget af
ansvarsområderne:






Økonomirapportering
Lønadministration
Controlling
Transfer pricing
Forsikringsforhold

Nøgleopgaver
 Personaleledelse
 Forretningsrelevante analyser
 Udarbejdelse af intern og ekstern økonomisk rapportering, herunder sikre rapporteringen fra
datterselskaberne
 Ledelse af budget og regnskab herunder momsregnskab
 Ledelse af debitor-, kreditor-, valuta-, og likviditetsstyring
 Sikre relevant forsikringsdækning
 Effektivisering og automatisering af processer og daglige rutiner
 Kontakt til revisor, bank, myndigheder og andre relevante interessenter
Faglige kvalifikationer







Du er uddannet HD( R ), Cand. Merc, Cand. Merc. Aud. eller andet relevant
Du har erfaring med internationale aktiviteter, transfer-pricing m.m.
Du har erfaring med ledelse af en økonomifunktion
Du taler tysk og engelsk på forhandlingsniveau
Du er superbruger af Office-pakken med en force i Excel, og har ideelt erfaring med
Aspect4 og Clickview
Det er en fordel hvis du har erfaring fra transport/logistik branchen

Personlig profil
Du er systematikeren med fokus på detaljen og det faktuelle beslutningsgrundlag. Du er den
ansvarlige, engagerede, synlige og robuste leder, som forstår at skabe rammerne for udvikling,
trivsel, struktur og retning i organisationen.
Du tilbydes
At blive en del af en dynamisk organisation med fokus på udvikling af medarbejdere igennem
videre og efteruddannelse, et stort engagement og stor frihedsgrad til at præge og drive
afdelingen. Der er velfungerende ordninger og forsikringer samt sociale arrangementer, som
sammen bidrager til motivationen og arbejdsglæden i organisationen.

Ansøgning mærket ref. 5145
Hvis du er klar til at blive fagligt og menneskeligt udfordret og mener jobbet svarer til dine
kvalifikationer og jobønsker, hører vi meget gerne fra dig. Stillingen skal besættes hurtigst muligt,
men vi venter gerne på den rigtige kandidat.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bjarne Dahl på tlf.: 2144 5007
Vi ser frem til at modtage din ansøgning
Med venlig hilsen
F10 Human Resource
Følg F10 Human Resource på www.linkedin.com/company/f10-hr-&-rekruttering

