GROUP FINANCIAL CONTROLLER
(BESAT)

STILLINGEN ER BESAT
Vil du være en del af en vækstorienteret, børsnoteret Tech-virksomhed?
NAPATECH A/S er en succesfuld dansk teknologivirksomhed, der udvikler
avanceret netværksudstyr og -software til primært store globale selskaber,
datacentre og telekommunikationsudbydere. På hovedkontoret i Søborg, nord for
København, arbejder 70 kompetente medarbejdere, mens de øvrige 20
medarbejdere arbejder i USA, Kina og Taiwan.
NAPATECH, der er børsnoteret på Oslo Børs, har en vision om at være
verdensledende inden for re-konfigurerbare computerplatforme, der udnytter
firmaets dybe ekspertise inden for FPGA-software og hjælper virksomheder i alle
størrelser med at accelerere bestående systemers ydelse, og sikre virksomheders
netværk mod bl.a. cyber-angreb.

Som Group Financial Controller
kan du se frem til at skulle arbejde med mange spændende controlling-opgaver i
et lille dedikeret team i en fleksibel virksomhed med mange forskellige
nationaliteter og en alsidig kultur.
”Vi er i gang med en fantastisk spændende vækstrejse. En rejse, hvor du får
ansvaret for regnskabsaflæggelsen for koncernen og vores datterselskaber,”
fortæller CFO Heine Thorsgaard, som du skal referere til.
Du får ansvaret for alle regnskabs- og rapporteringsprocesser i koncernen,
herunder også det faglige ansvar for en regnskabsmedarbejder i Danmark og en
Finance Manager i USA. Dine primære opgaver vil være følgende:
Sikre rettidige og korrekte regnskaber til vores kvartalsvise rapportering
til børsen i Oslo
Sikre løbende implementering af nye IFRS-standarder, og optimering af
vores regnskabsprocesser
Udarbejde analyser, rapportering og regnskabssupport til ledelsen
Styre månedslukning og konsolidering af regnskaber i koncernen
Sikre rapporteringen til diverse offentlige myndigheder

Udarbejde årsregnskab og skatteregnskab
Kommunikere og koordinere med selskabets revisorer

Du er en erfaren profil
som i høj grad er struktureret og selvkørende og du har en høj faglig stolthed.
Som person er du grundig, proaktiv og analytisk. Du er en teamplayer, og har
mod på at arbejde hands-on med at opbygge og implementere best in class
finansprocesser og procedurer.
Herudover kan du spejle dig selv i følgende:
Du har en uddannelse på kandidatniveau, gerne en cand.merc.aud
Du har erfaring som revisor, med en grundig viden om regnskab og IFRS
Du har erfaring med konsolidering og udarbejdelse af koncernregnskaber
Du er en erfaren bruger af gængse økonomisystemer og superbruger i
Excel
Koncernsproget er engelsk, det er derfor vigtigt, at dit engelske er på højt
niveau
NAPATECH anvender C5 som økonomisystem og Excel til konsolidering og
ledelsesrapportering.

Mulighed for deltidsstilling
Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling, men er du den person vi
gerne vil have, vil en deltidsstilling også være en mulighed, hvis dette er et
ønske.

NAPATECH tilbyder dig
En stilling med høj grad af selvstændighed
Uformel atmosfære i en international virksomhed
En virksomhed hvor der ikke er langt fra idé til handling
Et godt socialt miljø med stort fokus på gode arbejdsforhold for alle
Desuden får du gode udviklingsmuligheder og en attraktiv lønpakke, der
modsvarer dine kompetencer og erfaring inden for området.
Startdato
Snarest muligt.
Spørgsmål
NAPATECH samarbejder med Lisberg Management i denne proces. Har du
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Ole Stiig
Petersen, på mobil 30927120 eller på mail osp@lisbergmanagement.com

Interesseret?
Hvis du er interesseret i at søge stillingen så tryk på knappen SØG STILLING.
Når du uploader din ansøgning og CV i vort GDPR-certificerede system, giver du
også samtykke til, at vi potentielt må videregive materialet til NAPATECH A/S,
som er forpligtet til at behandle det fortroligt. Du giver også samtykke til, at vi
behandler de personlige oplysninger, du har anført, inkl. eventuelt billede. Vi
behandler ansøgningerne løbende, så send materiale så hurtigt som muligt.
Indledende interviews gennemføres online.
Vi glæder os til at høre fra dig.

