Lactalis Danmark A/S søger: Junior Controller/Controller

Til vores nordiske administrationskontor i Skævinge søger vi snarest muligt en Junior Controller/controller
med primært ansvar for logistik – gerne med 1-2 år praktisk erfaring.
Du vil indgå som en vigtig medarbejder, i et mindre nordisk controllerteam, og få en central rolle med både
interne og eksterne berøringsflader på tværs af organisationen, hvorfor det er afgørende, at du er fleksibel,
robust og omgængelig.
Du kommer bl.a. til at arbejde med følgende opgaver:






Månedlig rapportering med fokus på logistik
Medvirke til optimering af processer i logistik
Intern support- og analysefunktion specielt for supply/demand
Udarbejdelse af budgetter/forekast
I perioder har vi ekstra travlt med mange ad hoc opgaver

Om dig:






Du er som person analytisk, problemløsende, respekterer deadlines, er i stand til at arbejde
selvstændigt og struktureret og trives i et hus hvor det ”snurrer” hurtigt.
Du har interesse for logistik
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.
Du er teknisk velfunderet i Excel (superbruger) og har basis kendskab til regnskab.
Du har gerne kendskab til M3, Qlikview, Acces og SPM/TM1.

Vi ligger tæt på togbanen, har gode arbejdsforhold og et rart miljø og så kan vi tilbyde dig nogle spændende
og udfordrerne arbejdsopgaver. Som en del af verdens største mejerikoncern vil der være mulighed for
udvikling og på sigt job i koncernen/udlandet.
Send hurtigst muligt din ansøgning vedlagt CV til HR-ansvarlig Lone Olczyk på e-mail:
Lone.Olczyk@Lactalis.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Nordic Business Controller Hans
Heidensleben på mail Hans.Heidensleben@Lactalis.dk – så ringer vi dig op.
Ansøgningsfrist: Søndag den 27. juni – vi holder løbende samtaler, så tøv ikke!.
Læs mere om Lactalis Danmark A/S på www.lactalis.dk
Om Lactalis
Groupe Lactalis er verdens største mejeriproducent med 260 mejerier, fordelt over hele verden. Lactalis omsætter for 21 mia. Euro og har
86.000 ansatte. Lactalis markedsfører internationale brands som Galbani og Prèsident i 160 lande.
Lactalis Danmark A/S er det nordiske hovedsæde for den franske mejerikoncern Groupe Lactalis og har nordisk lager og backoffice funktion i
Danmark (Skævinge) samt salgskontorer i Oslo og Helsinki. På det nordiske administrationskontor i Skævinge er vi ca. 55 ansatte, og opererer i
et internationalt forretningsmiljø med blandede kulturer.

