CONTROLLER TIL VILSUND BLUE A/S.
Kunne du tænke dig et udfordrende job tæt på produktionen og salget hvor du sikrer valid, værdiskabende
og forretningsorienteret rapportering?
Så er jobbet som controller hos Vilsund Blue lige noget for dig.
Om jobbet og dine opgaver
Til Vilsund Blue, der er beliggende på Nykøbing Mors, og som omfatter 3 produktionssteder søger vi en
controller, der arbejder med analyser for fabrikkens performance - både direkte som indirekte
omkostninger - hvor navigering i produktionsdata osv. vil være en naturlig del af jobbet. Derudover tilbyder
stillingen også deltagelse i blandt andet fabriksrelaterede forbedringsprojekter og udarbejdelse af business
cases.
Personen vil være ansvarlig for den samlede forståelse for og overblikket over den økonomiske
performance på fabrikkerne, herudover vil du være en nøgleperson i videreformidlingen heraf.
Du bliver bindeleddet imellem produktionen og salget hvor din opgave er at bistå med rentabilitetsanalyser
på produkter og kunder. Din hverdag er præget af et tæt samarbejde med produktionscheferne, salgschef,
og selskabets regnskabsafdeling. Du rapporterer til selskabets direktionschef.

Som controller formår du at skabe overblik og kan, på en enkel og simpel måde, kommunikere og forklare
"dine tal", afvigelser og observationer, som du ofte har tilvejebragt via egne analyser af produktionsdata og
nøgletal.
Du deltager i og varetager en lang række spændende opgaver, der til tider kan være præget af stramme
deadlines. Af konkrete opgaver kan bl.a. nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

du udarbejder og følger op på forecasts, er involveret i konsekvensberegninger vedrørende
investeringer i anlægsaktiver og er projektdeltager i relevante udviklingsprojekter
du varetager den finansielle månedsafslutning og står for planlægningen af budgetprocessen på
virksomheden.
du varetager diverse ad hoc-opgaver inden for business og financial controlling
du arbejder med og udvikler processer, standarder og modeller for produktionscontrolling og
efterkalkulationer, som sikrer kontinuerlige forbedringer af og i produktionen
supportere salgsafdelingen med statistikker, analyser og businesscases.
vedligeholdelse af anlægskartotek
begrænsede opgaver i forbindelse med bogføring
Indrapporteringer til det offentlige og organisationer.

Dine faglige kompetencer
For at komme i betragtning til stillingen forventer vi, at du har erfaring med controlling fra en
produktionsvirksomhed. Måske sidder du i en funktion som Financial Controller og ønsker nu at benytte
dine færdigheder og kompetencer i en ny sammenhæng og komme helt tæt på produktionen. Vigtigste
personkarakteristika,

som kendetegner dig, er, at du er struktureret, detaljeorienteret og har en systematisk tilgang til
opgaveløsning.
Du arbejder hjemmevant i Excel, måske lidt af en Excel ”nørd”.
Vi har ikke specifikke krav til den formelle uddannelses. Det vigtigste er din praktiske forståelse og erfaring
med controlling.
Dansk og engelsk beherskes på et sikkert niveau.
Arbejdstid:
Det er et fuldtidsjob med fleksible arbejdstider, i udgangspunktet fra 08.00-16.00 .
Tiltrædelse og løn:
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Du får en lønpakke bestående af en basisløn som matcher dine kvalifikationer.
Ansøgningsfrist:
Vi behandler ansøgningerne i takt med, at vi modtager dem, og holder løbende samtaler.
Opslaget stopper, når den rette ansøger er fundet.

Ansøgning samt CV sendes til:
Jan Christensen, Direktionschef
Food Parken 1, 7900 Nykøbing Mors

jc@vilsund.com

Om Vilsund Blue:
Vilsund Blue blev grundlagt tilbage i 1986 af nuværende ejer, og administrerende direktør, Poul Kærgaard.
Fiskeriet efter skaldyr i Limfjorden går flere hundrede år tilbage. Men først i 1851 blev fiskeriet sat i system
af kongen. I 1900 fik Limfjords- Østerskompagniet for alvor vind i sejlene og dannede grundlaget for det
fiskeri og den medfølgende industri, vi kender i dag.
I 1986 kom Vilsund Muslinge industri A/S til og i 2010 gik de to selskaber sammen til det vi i dag kender som
Vilsund Blue A/S. Vilsund Blue blev som det første muslingefiskeri i verden certificeret af MSC (Marine
Stewardship Counsel), der anerkender og belønner bæredygtigt fiskeri. Vilsund Blue A/S beskæftiger 68
engagerede medarbejdere på de tre fabrikker som ligger i Nykøbing Mors.
Virksomhedens administration flytter i løbet af sommeren 2022 i nye lokaler på havnen på Nykøbing Mors.

