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STILLINGSOPSLAG      09-01-2023 
  

Erfaren Business Controller søges til KK Partner 
A/S i Brørup 
 
I KK Partner har vi højt til loftet og ambitiøse planer for fremtiden.  
For at sikre at vi når i mål og at udviklingen går i den rigtige retning, søger vi nu en Controller der vil med på rejsen.  
 
Brænder du for rapporteringer og optimering? Og vil du være en del af en dynamisk og udviklingsorienteret virksomhed med 
korte beslutningsveje og et uformelt arbejdsmiljø? - Så kunne denne stilling være noget for dig! 
 
Du vil få det overordnede ansvar for de regnskabsmæssige- samt økonomiske forhold for KK Partner, hvilket indebærer en 
tæt dialog/sparring med ledelsen. 
 
Du kommer til at lede og præge en økonomiafdeling og definere forretningsgangene med de øvrige afdelinger.  
 
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. følgende: 
 

• Budgetter, budgetopfølgning, pipelines og efterkalkulationer 
• Periode- og årsregnskaber 
• Rapportering til bestyrelse 
• Ekstern kontakt til revisor og pengeinstitut 
• Optimering af projektopfølgnings- og rapporteringsmodeller 
• Økonomisk sparring på forretningsområder 
• Projektopfølgning/ sagscontrolling 
• Bidrag til forretningsplan / fortsat udvikling 
• Optimering og implementering af nye systemer, processer og forretningsgange 
• Back-up for bogholder der selvstændigt står for det daglige bogholderi og afstemning 
• Ad hoc. 

 
Den ideelle kandidat har: 
Uddannelse / faglige kvalifikationer: 
Merkonom, HD-R, cand.merc. eller tilsvarende. – Gerne revisorbaggrund samt min. 5 års erfaring med økonomi-, controlling- 
opgaver. Du er Excel-superbruger og har flair for IT. 

 

Herunder: 

Solid erfaring med kvartals- og årsafslutningsrutiner, budgetudarbejdelse og opfølgning på dette. Erfaring med diverse 
rapporteringer, særdeles god erfaring med Excel, generel IT-erfaring og gerne erfaring med E-komplet. 
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Personlige kvalifikationer: 

Lyst til at bistå med rutineopgaver samt at have det fulde ansvar for en økonomiproces. Evnen til at balancere mellem at 
være detaljeorienteret og helhedsorienteret. Performance-drevet personlighed med opmærksomhed på deadlines og god 
personlig gennemslagskraft. 
 

Du skal være fortaler for udvikling og være med til at videreudvikle KK Partner på vores store vækstrejse, herunder at 
fremtidssikre vores kompetencer, så vi hele tiden er tidssvarende til teknologierne i fremtiden.  

Vi sikrer at du som nyansat bliver sat grundigt ind i vores arbejdsprocedurer.  

Vi tilbyder 
Et udfordrende og spændende job, hvor du bliver en del af et aktivt og engageret team, i en spændende virksomhed i stor 
vækst.  
 
Et godt arbejdsmiljø, hvor humor & fællesskab er en af værdierne samt gode ansættelsesvilkår med løn efter kvalifikationer.  

Ansøgning 
Skriv en kort ansøgning, hvor du skriver et par ord om dig selv, og medsend CV.  
Mærk ansøgningen ”Business controller Brørup” 
Send denne på mail til HR@kkpartner.dk.  
Vi rekrutterer løbende. 

Arbejdssted: Stensvang Allé 4, Brørup. 

Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte  
Lars Wagner på T: 2362 2414 eller læs mere på  www.kkpartner.dk 
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