
Økonomiansvarlig
Har du en høj faglighed, er hands-on og har styr på de forskellige økonomiske facetter i en 
produktionsvirksomhed, så er du måske vores nye økonomiansvarlig i KM Rustfri.

Som økonomiansvarlig ved KM Rustfri i Skive varetager du sammen med vores assistent de daglige boghol-
deri- og økonomiopgaver.  Du bliver en del af en stærk kultur, hvor hjælpsomhed, sparring og gode sociale 
relationer er nøgleord i dagligdagen. Med reference til virksomhedens CEO bliver du en vigtig sparringspartner 
for ledergruppen og øvrige kolleger i virksomheden. Din fornemmeste opgave bliver at sikre en korrekt og 
løbende rapportering, og samtidig understøtte virksomhedens drift.

Blandt dine vigtige arbejdsopgaver 
og ansvarsområder er;

• Udarbejdelse af månedsregnskaber inkl. afvigelses-
rapportering og controlling 

• Månedlig bogføring og afstemninger med fokus på 
igangværende arbejde, lager, moms samt periodise-
ringer

• Gennemførelse af cost- og produktionscontrolling 
med bl.a. fokus på IPO, for- og efterkalkulationer samt 
diverse analyser

• Ansvarlig for debitor-, kreditor og likviditetsstyring
• Sikring af rettidig og korrekte indberetninger til diverse 

instanser, herunder Danmarks statistik
• Koordinering med moderselskabers regnskabsfunkti-

oner
• Udarbejdelse af budget og forecast i samarbejde med 

virksomheden CEO
• Udarbejdelse af eksternt årsregnskab i samarbejde 

med revisionen

Din profil;

• Du er økonomi uddannet, har indgående kendskab til 
moms- og regnskabslove, og behersker selv boghol-
deridisciplinerne

• Du har erfaring fra en produktionsvirksomhed – enten 
som økonomiansvarlig eller controller med fokus på 
både finans og business controlling

• Du er hjemmevant i Excel, og har flair for at forstå 
processammenhænge i ERP systemer

• Du behersker engelsk både mundtligt og skriftligt

Vi tilbyder:

• Et udviklende job i en virksomhed med korte beslut-
ningsveje, hvor tonen er uformel

• En central rolle i forretningen, hvor du vil have en bred 
kontaktflade 

• At du bliver en del af et engageret team, hvor det gode 
humør, den uformelle tone og det at hjælpe hinanden 
er en selvfølge.

• Løn efter kvalifikationer og en attraktiv frokostordning, 
sundhedsforsikring og pensionsordning

Er du klar på udfordringen - så send din ansøg-
ning inkl. CV allerede nu til info@kmrustfri.dk 

Vi behandler ansøgninger løbende, og hvis du har spørgs-
mål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Mia Jensen  +45 2923 1208.

Du motiveres af;

• Varierende opgaver i en mindre organisation med 
mulighed for at påvirke beslutningsprocesserne

• At være hands on på både små og store opgaver - Du 
arbejder efter devisen at ingen opgave er for lille til at 
blive løst.

• At levere til tiden med den nødvendige høje kvalitet og 
grundighed. 

• At arbejde med koblingen mellem drift og økonomi, 
og dykke ned i kerneprocesserne og forstå dem samt 
finde optimeringsmuligheder

KM Rustfri er blandt de ledende virksomheder i Europa indenfor udvikling, produktion og salg af rustfri stål fittings og 
dybtræks dele til fødevareindustrien. Som medlem af Neumo Ehrenberg Group har vi et solidt finansielt og professionelt 
bagland. Vi er omkring 70 medarbejdere, der siden 1974 har opbygget et stort know-how med kundens behov i centrum.


