
Er du klar til at udvikle dig fagligt, når du løbende supporterer 
kollegaer i vores datterselskaber over hele verden? Og vil du arbejde 
et sted, hvor vi er med til at give adgang til rent drikkevand og tænker 
bæredygtigt hele vejen igennem?

”Der bliver ikke mange dage om måneden, hvor 
dine opgaver ligger fast. Så der er god variation i 
jobbet. Og du får stor indflydelse på hvilke opgaver, 
der bliver dit hovedfokus,” siger Group accounting 
manager Anne Bastrup.

Bliv en del af et stærkt Group Finance team
Du bliver en del af et ungt økonomiteam på 7 
kollegaer 3, der arbejder rundt omkring i verden, og 
4, der ligesom dig er på hovedkontoret i Galten. Her 
bliver du en del af Group finance, som supporterer 
vores internationale kollegaer og sammen har 
ansvaret for koncernregnskabet på måneds- og 
årsbasis.

Group finance refererer direkte til direktionen, 
og vi er derfor også ofte involveret, når de store 
beslutninger skal tages. Og fordi vi ikke er større, 
bruger vi hinanden tæt i det faglige.

Kom godt rundt i den økonomiske palette
Vi er meget lydhøre i forhold til dine interesser, når vi 
sammen finder ud af, hvad der skal fylde din dag. Så 
uanset om du brænder for skat, treasury eller noget 
helt tredje, har vi helt sikkert en opgave til dig. 

Nogle af de væsentligste opgaver, vi har i tankerne, 
er at: 
• medvirke til koncernrapportering, herunder 

controlling og opfølgning på den løbende 
rapportering fra vores datterselskaber

• supportere økonomifunktioner i det meste af 
verden løbende

• være med i udviklingen og forbedringen af vores 
processer og værktøjer

• supportere vores cash management, treasury-
funktion og den generelle økonomistyring af AVK 
Holding

• udarbejde transfer pricing-dokumentation og 
indgå i øvrige skatterelaterede opgaver.

Få globetrotteren i maven helt ud i fødderne – 
hvis du vil
Hvis du har lysten til det, har du mere end gode 
muligheder for at rejse ud til vores datterselskaber 
rundt omkring i verden for at arbejde i kortere eller 
længere tid. Længden og hyppigheden af opgaverne 
aftaler vi sammen, alt efter hvad du har mod på

Du er en beslutningsdygtig controller
Du nyder at dykke ned i fagstoffet og er ikke 
bange for at træffe beslutninger og stå på mål for 
komplekse spørgsmål – selvfølgelig når vi har sat 
dig ind i tingene. Og så synes du, ligesom resten 
af teamet, at det er spændende at arbejde med 
internationale kollegaer.

Derudover forestiller vi os, at du har:
• en økonomisk uddannelse, fx en HD
• nogle – det kan sagtens være få – års erfaring 

som controller
• kendskab til Microsofts ERP-systemer vil være 

en fordel
• et solidt greb om engelsk både mundtligt og 

skriftligt. 

Ansøgning
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. 
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte 
rekrutteringskonsulent hos Jobindex Mathilde Krarup 
på tlf.: 7245 9603.

Send din ansøgning og dit CV allerede i dag via dette 
link og senest 16.01.2022. 

Ansøgninger, der ikke er sendt via linket, kommer 
ikke i betragtning. Tiltrædelse er snarest muligt, 
men vi venter naturligvis gerne på den helt rigtige 
kandidat.

Om AVK

AVKs kerneområde er udvikling og produktion af 
ventiler, hydranter og tilbehør.

Vores produkter er vigtige dele i infrastrukturen 
verden over indenfor håndtering af drikkevand, 
gas, spildevand, brandbekæmpelse og en lang 
række industrielle processer.

AVK er en familiejet koncern, og har 
hovedkvarter i Galten mellem Aarhus og 
Silkeborg.

Med en omsætning på over 7,5 milliarder og 
en medarbejderskare på over 4,800 er AVK en 
betydelig spiller i vandindustrien.

AVK ønsker at være en ansvarlig og troværdig 
virksomhed, som evner at balancere 
økonomiske, miljømæssige og sociale forhold. 
Bæredygtige tiltag er således grundlæggende 
i vores produktion og vi har et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø.

www.avkvalves.com

AVK HOLDING A/S

FINANCIAL CONTROLLER TIL
AVK HOLDING A/S

https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1834907?source=jobtext

