Økonomichef – fokus på bæredygtig økonomi
Vil du være med til at styre økonomien i en aktiv stilling, hvor du ikke bare sidder bag et skrivebord, men
skal rundt og besøge 3 virksomheder på 5 lokationer? Og vil du være en del af en organisation, som vægter
medarbejdertrivsel, fleksibilitet og arbejdsmiljø rigtig højt?
Så grib chancen for at blive en del af en dynamisk organisation, hvor vi hjælper kommuner og virksomheder
med at holde Danmark rent og forsynet med energi.
Velkommen til AC Birk – og til førsteklasses administration og service
Fra vores lækre kontorer i Birk tæt på Herning bliver du budt velkommen til AC Birk, hvor vi sidder 20
engagerede kolleger. Vores kontorer er meget tilgængelige og er både tæt på motorvej, busstop og
trinbræt. Vi håndterer administrationen for AFLD og Energnist, der henholdsvis håndterer affald og
omsætter affald til el og fjernvarme. I alt er vi 120 medarbejdere fordelt på 5 lokationer i Jylland.
Specifikt kommer du til at skulle lede vores økonomiafdeling med 5 meget selvkørende, dygtige
medarbejdere med et fantastisk sammenhold. Derudover bliver du en del af ledelsesgruppen, hvor du
bliver inddraget i forbindelse med strategiske beslutninger.
”Både i afdelingen og i AC Birk generelt er der en helt utrolig god stemning – og vi følger en
klar åben-dør-politik, også direktøren. Det betyder også, at der altid bliver lyttet til gode
ideer,” siger Camila Just, HR & Løn.
Du holder overblikket over økonomien og sikrer budgetterne
Som vores nye økonomichef har du det overordnede økonomiske ansvar i en organisation med 2 store
selskaber og 3 mindre datter- og associerede virksomheder. Selvom din faste base er i Birk, vil du jævnligt
skulle rundt og besøge de andre lokationer, så vi sikrer en god sammenhørighed og kontakt til de 16 ejere –
også på økonomisiden.
Du kommer blandt andet til at varetage:
-

månedsopfølgning til driftsledelsen
kvartalsrapporter til bestyrelsen
ansvaret for udarbejdelse af budgetter og årsrapporter
den løbende procesoptimering af forretningsgange samt udvikling af ERP-system
ansvaret for at videreudvikle selskabets rapporteringsværktøjer i Power BI.

”Dit eget team er utroligt selvkørende, så det er vigtigt, at du har tillid til, at de klarer deres opgaver og
lader dem styre deres arbejdsdag – samtidig med at din dør er åben, så de kan stikke hovedet ind ved
behov, ” siger Camila videre.
Line Bøgelund Bang, projektleder, supplerer:
” Jeg udvikler mig meget, fordi arbejdsmiljøet er trygt, og vi har et godt kollegaskab.”
Du vil desuden hurtigt opleve, at vi har rigtig god balance imellem arbejds- og privatliv. Arbejdstiden er 37
timer, pauser er betalt, og vi holder tidligt fri om fredagen.

Styr på budgetter og regnskaber – og mennesker
Med god kommunikation, skarp menneskeforståelse og en god portion humor oveni får du meget hurtigt
en fornemmelse for, hvordan du skal begå dig blandt meget forskellige mennesker.
Og med din sans for politiske styrede organisationer forstår du, at vi er en fælleskommunal virksomhed, der
er underlagt visse rammer.
Derudover forestiller vi os, at du:
-

er superskarp på budgetter, regnskaber, opfølgninger, beregninger og analyser
har ledelseserfaring
måske har en revisorbaggrund og evt. erfaring med selskabsret
har kørekort, så du kan besøge de forskellige lokationer.

Har vi fanget din interesse?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte direktør Poul Kristensen på pok@acbirk.dk.
Vi kalder løbende ind til samtale og tager opslaget ned, når den rette person er fundet, så send din
ansøgning og dit CV til hrh@acbirk.dk allerede i dag.
Vi håber på ansættelse senest d. 1. august 2022, hvis muligt.
Du kan læse mere om os på www.acbirk.dk

