
Vil du være en del af holdet hos Danmarks største uafhængige kapitalforvalter og en  
organisation i vækst?

CONTROLLER TIL REGNSKABSAFDELINGEN
Vi søger en dygtig controller, som kan træde til og primært hjælpe med opgaver i forbindelse 
med vores koncernselskaber. Bogholderi er outsourcet, så stillingen omfatter ikke bogføring, men 
derimod klargøring af materiale til eksternt bogholderi og kontrol af de outsourcede opgaver.

ARBEJDSOPGAVER
• Løbende korrespondance med eksternt bogholderi herunder:
 -Kreditorfakturaflow
 -Fakturering og afregninger
 -Afstemning og kontroller
 -Controlling af materiale fra eksternt bogholderi
• Deltagelse i rapportering til offentlige myndigheder
• Assistance ved månedsrapportering og årsafslutning
• Deltagelse i afdelingens øvrige opgaver
 
KVALIFIKATIONER
• Du har regnskabserfaring og er vant til at arbejde med mangeartede opgaver
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
• Du har gode IT-kundskaber, særligt kræves gode Excel-kompetencer
• Du behersker engelsk i skrift og tale
• Hvis du har erfaring fra den finansielle sektor, vil dette være en fordel
 
DEN OPTIMALE KANDIDAT
• Du arbejder i en regnskabsafdeling eller indenfor revision 
• Din tilgang til udfordringer er analytisk, metodisk og løsningsorienteret
•  Du er proaktiv, arbejder selvstændigt, tager ansvar for egne opgaver og er god til at  

prioritere din tid
• Du er fleksibel og indstillet på at yde en ekstra indsats i perioder, hvor der er travlt
• Du er team-player, og du er vant til at arbejde mod fælles mål

VI TILBYDER
• Et spændende job i en dynamisk organisation med et højt ambitionsniveau
•  En åben og inspirerende samarbejdsform og et godt arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved  

frihed under ansvar
• En løn, der modsvarer de stillede krav, din erfaring og kvalifikationer
• Gode personaleforhold med kantine, frugtordning, sundhedsforsikring, mv.

TILTRÆDELSE 
Snarest
 
VIL DU VIDE MERE?
For mere information om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkom-
men til at kontakte Koncern CFO Simon Friis-Therkelsen på 87 46 49 12.

Send din ansøgning og CV som en samlet pdf-fil til controller@formuepleje.dk hurtigst muligt og 
senest 20. marts 2019. Skriv ”Controller” i emnefeltet.

FORMUEPLEJE SØGER CONTROLLER
til vores domicil i Aarhus      

formuepleje.dk

Om Formueplejekoncernen
Formuepleje er Danmarks største  
uafhængige kapitalforvalter, der har 
mere end 30 års erfaring i at udvikle 
optimale investeringsløsninger.  
Vi betragter vores investorer som 
medinvestorer og deler deres  
interesser i at skabe et attraktivt 
langsigtet afkast. 

Formuepleje har fokus på at bevare  
og øge formuer. Vores særlige 
investeringskoncept er målrettet 
levering af højt risikojusteret afkast. 
Det betyder, at vi investerer med 
henblik på at få mest muligt afkast  
for så lav risiko som muligt. 

Formuepleje beskæftiger mere end 
90 dedikerede medarbejdere fordelt 
på hovedkontoret i Aarhus og på 
kontoret i Hellerup.
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