
BUSINESS CONTROLLER MED STÆRKE IT KOMPETENCER 
OG STORT OVERBLIK
Til vores kontor i Brande søger vi en engageret og rutineret Business controller som sammen med det øvrige team 
kan sikre rettidig og valid koncern rapportering. 

Har du flere års praktisk erfaring som controller eller fra revisionsbranchen, og brænder du for at udarbejde 
rapportering i rette kvalitet og tid samt yde assistance til de forskellige forretnings-enheder, så kan du måske 
blive vores nye kollega.

Intern økonomistyring og rapportering

- er dine primære opgaver. Sammen med yderligere en controller kollega og med reference til koncernens CFO 
skal du stå for:
• Finansiel rapportering, både internt og til aktionærer
• Budgetter og løbende forecast
• Omkostningsanalyser
• Månedsreview med funktionsansvarlige
• Ad hoc analyser og rapporter
• Support til ledelsen

Struktureret, systematisk og proaktivitet

- er nødvendige egenskaber for at udfylde jobbet optimalt. Derudover skal du være selvstændig og med et stort 
personligt drive. Du er god til at samarbejde og evner at sætte dig ind i forskellige forretningsområder. Du har sans 
for detaljer og har høje kvalitetskrav. 

Dit uddannelsesniveau kan være cand. merc., HD eller tilsvarende. Du kommunikerer professionelt og ubesværet 
på engelsk, såvel mundtligt som skriftligt, samt har flair for IT.

Et spændende job

- venter på dig. Er du interesseret, så send din ansøgning med relevante bilag til aa@btx.dk. 
Deadline er den 20. oktober., men ansøgningerne vil blive behandlet løbende. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CFO Mikael Rubenius på telefon 2010 0699 eller miru@btx.dk

BTX Group A/S markedsfører fem stærke brands: Brandtex, Signature, Imitz, Jensen og Ciso. Vi er en af Skandinaviens førende leverandører af 
modetøj til målgruppen kvinder fra 40+. Vores store know-how og erfaring på kvalitet og pasform til målgruppen har gjort os til en attraktiv 
leverandør også til private label kunder. Koncernen har over 5.000 forhandlere fordelt over hele Europa. Alle brands har en solid markedsposition 
og et stærkt partnerskab med såvel kunder som leverandører. 
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