
 

Ambitiøs Financial Controller - Brande 
 

Leder du efter en selvstændig og alsidig udfordring i en spændende, international vækstvirksomhed? Og har 
du lyst til at blive del af en dynamisk kultur og et kompetent økonomiteam, hvor faglig udvikling og 
medarbejdertrivsel er omdrejningspunktet - så har vi måske udfordringen til dig. 

Give Steel A/S er en hurtigt voksende virksomhed, der er kendt for at give medarbejderne en stor grad af 
medindflydelse, frihed under ansvar og en masse spændende, udfordrende arbejdsopgaver. Du bliver en del 
af et professionelt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og høj grad af fleksibilitet i en virksomhed, der 
konstant stræber på at være på forkant og have fokus på udvikling.  
 
Du tilbydes en spændende stilling i en dynamisk vækstvirksomhed, hvor du får mulighed for at gøre 
en forskel 
 
Til nyoprettet stilling på virksomhedens hovedkontor i Brande refererer du til virksomhedens 
økonomidirektør. Du arbejder selvstændigt og bliver en del af økonomiafdelingen med 11 dygtige kolleger, 
som hver dag sammen arbejder målrettet på at opnå de bedste resultater, og hvor optimering og 
automatisering spiller en væsentlig rolle. 
 
Som Financial Controller vil dine arbejdsopgaver bestå af udvikling og optimering af arbejdsgange og 
systemer mv., hvor du i tæt samarbejde med dine øvrige kolleger og i virksomheden bliver ansvarlig for at 
drive udviklings – og optimeringsprocesser med fokus på debitor/kreditor og rapportering. 
 
Derudover kan du se frem til følgende arbejdsopgaver og ansvarsområder: 
 

• Faglig ansvarlig for debitor- og kreditorfunktionen samt udviklingen heraf 
• Udarbejdelse af den månedlige rapportering, hvor en del af opgaven består i at videreudvikle rappor-

tering og forbedre beslutningsgrundlaget for ledergruppen 
• Udarbejdelse af afstemninger i forbindelse med månedlig rapportering og årsafslutning 
• Budgettering og budgetopfølgning med virksomhedens afdelinger samt udvikling heraf 
• Afstemning og indberetning af moms  
• Bidrage i forbindelse med diverse ad hoc analyser 

 
Afdelingen er kendt for at være forandringsparat og stræbe efter at gøre tingene så enkelt som muligt. 
Vidensdeling er en naturlig del af dagligdagen, og du vil få rig mulighed for at bringe dine kompetencer i spil. 

Højt energiniveau og proaktivt tænkende  
 
Du har en videregående økonomisk uddannelse som cand.merc.aud., HD-R eller tilsvarende på bachelor- 
eller kandidatniveau og har tidligere arbejdet med et bredt spænd af opgaver indenfor Financial Controlling – 
gerne fra et større revisionshus og/eller en opererende virksomhed/projektstyret virksomhed. Du er yderst 
Excel-kyndig og har gerne kendskab til Dynamics 365/relevante BI-systemer. 
 

• Du brænder for udvikling, har et godt drive og en energifyldt tilgang til opgaveløsning 
• Du arbejder selvstændigt, ambitiøst, grundigt og omhyggeligt med at drive dine processer og opga-

ver i mål 
• Du er god til at skabe relationer og klart kommunikerende ud i organisationen 
• Du er ærlig, løsningsorienteret, arbejder struktureret og overholder aftaler 
• Du har et godt humør og en positiv tilgang, og du trives med forandringer og en dynamisk hverdag 

 
 
 
 
 
 



 
Ambitiøs virksomhed med højt til loftet og en uformel og positiv omgangstone 
 
Når du træder ind ad døren hos Give Steel, vil du opleve en uformel stemning og et godt kollegaskab i en 
løsnings- og udviklingsorienteret virksomhed. Du vil opleve en hverdag i en ejerledet virksomhed med en 
flad struktur, hvor der er stor grad af dynamik og kort vej til handling.  
 
Du får en spændende og afvekslende arbejdsdag i et miljø, hvor der er stort og kontinuerligt fokus på med-
arbejdernes udvikling og trivsel. Du får stor grad af ansvar og medindflydelse, og du vil møde en åbenhed i 
virksomheden for at hjælpe hinanden i mål.  
 
Give Steel A/S er en førende producent af stålkonstruktioner til byggesektoren i Danmark og eksporterer til 
europæiske markeder med fokus på Nordeuropa. Som producerende ingeniørvirksomhed designer, projek-
terer, producerer og monterer Give Steel bærende stålkonstruktioner til såvel simpelt som komplekst bygge-
ri. 
 
Alle konstruktioner produceres i Brande i et ansvarligt og højteknologisk produktionsmiljø med fokus på so-
cial ansvarlighed og bæredygtighed. 
 
Siden 2003 er virksomheden vokset fra 17 til 430 medarbejdere. Under ambitionen WeGrowPeople sigter 
virksomheden på udvikling af sine medarbejdere både fagligt og personligt på alle niveauer i virksomheden. 
For konkrete projekter se: https://givesteel.com/referencer/ 
 
 
Har ovenstående vakt din interesse?   

Smedegaard HR varetager rekrutteringsopgaven på vegne af Give Steel A/S. For information om stillingen, 
kontakt Senior Recruiter Christina Smedegaard på tlf. 4280 1050. 
 
Ansøg stillingen ved at uploade CV og ansøgning direkte til Smedegaard HR her. Vi glæder os til at høre fra 
dig.  

 

 


