Økonomichef
HASLE Refractories A/S er en international produktionsvirksomhed med hovedkontor i Rønne på Bornholm.
Virksomheden gennemgår i disse år en positiv udvikling med øget salg af nicheprodukter til energieffektiv og
bæredygtig produktion i højtemperaturindustrier inden for cement, stål og energi. Administration, R&D og produktion foregår på Bornholm. Salg og teknisk rådgivning til kunder i ca. 50 lande, foregår fra kontorer i København, Delhi og Bangkok.
Vi søger en dygtig og visionær økonomichef til at varetage vores daglige økonomistyring.

Stillingen
Som økonomichef i HASLE får du ansvaret for den daglige økonomistyring, herunder bogføring og moms, lønadministration, likviditetsstyring og budgetopfølgning. Du bliver desuden omdrejningspunkt i den årlige budget- og regnskabsudarbejdelse. Hertil kommer kontakt til forskellige samarbejdspartnere inden for bank, forsikring og revision,
samt sparring med ledelsen ved større investeringer. Vores økonomichef skal desuden stå i spidsen for en fremtidig
digitalisering af økonomifunktionen.

Din baggrund
Du har en solid erfaring og interesse indenfor økonomi og meget gerne fra en produktionsvirksomhed. Da du vil
være bindeled til selskabets datterselskaber i Indien og Thailand, skal du have godt kendskab til engelsk i skrift
og tale.

Vi tilbyder
Et afvekslende og spændende job i en virksomhed med ”orden i sagerne”. Vi har fokus på udvikling og forventer
yderligere vækst i de kommende år.
Du bliver del af et lille stærkt hold i Rønne og får en central plads i virksomheden. Du vil få en bred kontaktflade,
dels til vores egne medarbejdere i Rønne, København, Thailand og Indien men også til vore udenlandske revisorer og til kunder i hele verden.
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at ringe til Karen Bladt på telefon
40619207. Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
For yderligere oplysninger om HASLE Refractories A/S, se www.hasle-refractories.com og find os på Linkedin
Din ansøgning skal sendes til kb@hasle-refractories.com
Ansøgningsfrist: 23. juni 2022
HASLE Refractories A/S udvikler, fremstiller og sælger ildfaste materialer, som anvendes i mange forskellige procesanlæg bl.a. cement- og forbrændingsanlæg. Materialerne afsættes over hele verden. Firmaet har hovedkontor og produktion i Rønne, et salgskontor i København og datterselskaber med salg og tekniske aktiviteter i Thailand og Indien. Vi beskæftiger 32 medarbejdere.

