
BUSINESS CONTROLLER
SØGES TIL BHS LOGISTICS I RØNNE

Brænder du for at kombinere dine solide IT kompetencer med din regnskabs- 
baggrund, og får du lys i øjnene ved tanken om alle de muligheder, der ligger i det? 

BHS Logistics A/S tilbyder en bred vifte af transportløs-
ninger såvel nationalt som internationalt og servicerer en 
lang række spændende virksomheder.
Du sidder i en udadvendt rolle som sparringspartner til 
driften, hvor du helt nede på jorden formidler og rådgiver 
ledere omkring økonomien i deres ansvarsområde.

Opgaver vil variere indenfor controlling - og IT-projekter, og til daglig forventes du at
•  følge op på økonomien i vores transporter og sørge for at data er valide og ajour
•  være ansvarlig og udførende for budgetprocessen fra A til Z fra 2019
•  deltage i BI projekt og udvikle og implementere BI rapporter
•  sparre med dine kollegaer omkring effektiviseringen af vores dagligdag
•  lave oplæg til forbedring af vores systemer sammen med IT og udføre tests heraf

Den ideelle kandidat
•  tænker logisk, er omstillingsparat og er IT-stærk med såvel Excel som Navision
•  har nogle års erfaring med business controlling i transport - eller shippingbranchen
•  kan bogføre, selv om du ikke kommer til det i dette job
•  har en højere uddannelse indenfor økonomi evt. kombineret med spedition
•  taler og skriver dansk og ”fagligt” - engelsk flydende og korrekt.

Vi tilbyder spændende faglig udvikling, mulighed for at sætte sit eget præg på tingene og alt i 
alt et rigtigt udfordrende job i en af Bornholms største vækst virksomheder.  
Løn efter kvalifikationer og attraktiv pension – og sundhedsordning følger selvfølgelig med.
Send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til HR- og administrationschef Sanne Pedersen på 
hr@bhslogistics.dk eller ring gerne til Økonomidirektør Lene Geismar for at høre nærmere først.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG

BHS Logistics A/S er en af de førende danske speditions- og
transportvirksomheder med omkring 230 ansatte fordelt på
vores 3 danske afdelinger. 

www.bhslogistics.dk


