
VI SØGER
STÆRK CFO

Er økonomistyring, regnskab, it og ledelse din metier, og kan du se dig selv som medlem af ledelsen i en virksomhed med store vækstambitioner? 
Er du analytisk stærk med en kritisk sans og gennemslagskraft, og formår du at balancere mellem fokus på en stabil, daglig drift og strategisk, 
fremadrettet udvikling? Så er dette job den chance, du har ventet på.

Sports Group Denmark producerer og sælger sportstøj i Scandinavian samt Tyskland under og eksterne varemærker. Vi har de seneste år oplevet 
kraftig vækst, og vi kommer derfor til at ændre i vores organisation ved at søge en ny CFO til at styrke vores økonomiafdeling.

Du får dit daglige virke i vores nye domicil i Funder ved Silkeborg. Der vil være et tværgående samarbejde med den øvrige organisation, som tæller 
42 ansatte i Danmark samt 30 ansatte i udlandet. 

KONKRETE OPGAVER / ANSVARSOMRÅDER:
• Måneds- og kvartalsrapportering
• Årsregnskab
• Budgettering, forecast og løbende opfølgning
• Likviditetsstyring
• Samarbejde med bank, revisor, Midtfactoring og øvrige myndigheder
• Løbende udvikling af økonomiske styringsværktøjer og KPI´er
• Ledelse

KVALIFIKATIONER:
• Du har en relevant uddannelse. (Cand. Merc., HD, Revision)
• Minimum 3-4 års erhvervserfaring fra lignende stilling 
• Du er rutineret bruger af Office pakken og diverse ERP-systemer
• Taler og skriver engelsk på forretningsniveau

SOM PERSON ER DU:
• Du har godt overblik
• Du er struktureret og analytisk
• Ansvarsbevidst
• Selvstændig med stort overblik
• Omstillingsparat 
• Trives i et miljø, hvor dagligdagen går stærkt, og der er fokus på vækst
• God humor og godt humør 

Der tilbydes et job i en spændende virksomhed, som er i kraftig vækst. Vi tilbyder ansættelsesvilkår, som matcher dine kvalifikationer, diverse 
personalegoder, et godt arbejdsmiljø samt gode kollegaer. 

Skriftlig ansøgning samt CV sendes til MTA@Sports-Group.dk, skriv venligst ”CFO” og dit navn i emnefeltet.

TILTRÆDELSE: 
Senest 01.04 2019, men vi venter gerne på den rigtige kandidat.

Yderligere information om stillingen og Sports Group Denmark kan fås hos:
CFO, Mette Thalund Andersen
Telefon 22 50 03 91

ANSØGNINGSFRIST: 
01.02 2019


