
 
Business Controller  
til international  
produktionsvirksomhed

Om jobbet 

Vi søger en kompetent Business Controller, der kan favne bredt 
og som trives med varierende arbejdsopgaver inden for det 
driftsøkonomiske felt. Du refererer til virksomhedens CFO, men 
i praksis vil din arbejdstid være delt ca. 50/50 med opgaver for 
Versalift Denmark og opgaver for Time Manufacturing Europa. 
Der må forventes enkelte rejsedage i perioder. 

Nogle typiske opgaver vil være:

• Budgetopfølgning og rapportering
• Profit og lønsomhedsanalyser
• Rapportering og opfølgning på KPI’er
• Opfølgning på udviklingsstrategier og -projekter
• Udarbejdelse af business reviews og business cases
• Ad hoc analyser

Om dig

Du har en relevant uddannelse indenfor økonomi, gerne nogle 
års erfaring om Business Controller i en international produk-
tionsvirksomhed. Du arbejder selvstændigt og effektivt, og vokser 
med ansvaret for dine opgaver. Du er ikke bange for at kaste 
dig ud i noget nyt og tør udfordre eksisterende processer og 
arbejdsgange. 

Du taler flydende engelsk, er skarp i Office pakken, særligt Excel. 
Kendskab til Power BI er en fordel. Du kommunikerer godt på 
både dansk og engelsk, da du vil have mange berøringsflader 
både internt i Farsø og med vores europæiske partnere.

Vi tilbyder

Et alsidigt job i en spændende virksomhed i vækst. Vi har et  
sundt og dynamisk arbejdsmiljø med godt samarbejde og kolle-
gial opbakning. 
Vi tilbyder morgenbrød, frugt, aktiv personaleforening samt sund-
hedssikring. Løn afhænger af kvalifikationer. 

Om os
Versalift Denmark A/S er del af et dynamisk internationalt team 
på ca. 2.000 medarbejdere, hvoraf ca. 180 arbejder i Farsø. Vi 
er ejet af amerikanske TIME Manufacturing Company beliggende 
i Waco, Texas. Versalift Denmark A/S er eksport kontor for hele 
verden uden for Amerika via forhandlernetværk samt ansvarlig 
for underafdelingerne i UK, Frankrig, Sverige og Norge. Herudover 
har vi egen produktion samt opbygning, montage og service af 
kurvelifte på vare- og lastbiler.

Interesseret?
 

Hvis du har spørgsmål til jobbet,  
er du velkommen til at kontakte  
CFO Morten Roslev Bukh  
på tlf. 2972 4910.

Send din ansøgning til job@versalift.dk senest 30. januar 2023 

Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rigtige.  
Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Har du lyst til en hverdag med spændende og varierende opgaver  
i en international produktionsvirksomhed beliggende i Farsø?
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