
Business Controller 
Analytisk og struktureret business controller 
til ingeniørhus ved Horsens

Trives du i et innovativt og dynamisk miljø, og kan du balancere 
detailepræcision og effektivitet med en serviceminded tilgang til 
kollegerne? Så skal du kigge nærmere på dette stillingsopslag. 

FRECON A/S er et ingeniørhus ved Horsens, der leverer innovative, tekniske 
løsninger til en bred kundegruppe inden for maskinindustrien, den grønne 
energi, fødevareproduktionen, medicinalindustrien og mange flere. Vi er 
anerkendt for vores store faglighed og dybe domæneviden inden for disse 
brancher.  FRECON A/S leverer alt fra enkeltmandsopgaver til store projekter 
med udgangspunkt i vores kerneområder: Konceptudvikling, mekanisk design, 
beregning, simulering samt teknisk dokumentation. 

Vi er i vækst og ønsker nu at styrke virksomhedens udvikling yderligere. Til 
dette søger vi en business controller til vores hovedkontor i Horsens, som 
med god energi og stor selvstændighed kan tage ansvar for økonomistyring 
af virksomheden. 

Om jobbet
Du får først og fremmest ansvar for, at virksomhedens regnskaber altid er 
retvisende og lever op til gældende lovkrav samt god regnskabsføringsskik, og 
du vil i hverdagen skulle tage vare på en række faste arbejdsopgaver. 

Du vil få reference til den administrerende direktør og vil ved budgetved-
tagelse og regnskabsaflæggelse skulle deltage i bestyrelsesmøder.

Dine opgaver:
• Budgetlægning og løbende opdatering af planlægningen
• Udarbejdelse og opdatering af likviditetsbudget
• Daglig bogføring og håndtering af bilag
• Fakturering af kunder
• Momsafstemning og skatteberegning
• Forberedelse og udarbejdelse af månedsregnskab

• Udarbejdelse af årsregnskab inklusiv forberedelse af revisionsmateriale
• Lønberegning og lønindberetning til Dataløn, herunder også 
 ferieberegning og pensionsberegning 
• Udarbejdelse af økonomiske analyser til direktør og bestyrelse

Derudover vil du komme til at indgå i udvikling af ny metode til efterkalkula-
tion af vore kundeprojekter, opdatering af vores metode til at udarbejde 
business cases for nye projekter samt løbende indgå i den fortsatte effektivis-
ering og digitalisering af virksomhedens økonomistyring.

Din profil:
• Du har relevant videregående regnskabsmæssig eller økonomisk 
 uddannelse, f.eks. HD(R) eller cand.merc.
• Du kommer med en solid regnskabsmæssig erfaring, stærk forretnings 
 forståelse og god energi
• Du arbejder analytisk og struktureret, og du forstår at akkuratesse er  
 nøglen til god, gennemsigtig økonomistyring
• Du er ansvarlig, proaktiv og selvledende
• Du er imødekommende og god til at kommunikere komplicerede forhold  
 på en tilgængelig måde
• Du udviser rettidighed og forstår at sikre genkendelighed og ensartethed  
 i alle leverancer
• Du har erfaring fra en lignende stilling i en privat mellemstor virksomhed
• Du er en teamplayer, der med engagement og en solid arbejdsindsats  
 gerne bidrager og indgår i et stærkt fællesskab 
• Du har kendskab til E-conomics og PowerBI og har måske også arbejdet  
 med Timelog

For at det også er sjovt for dig og dine kolleger at gå på arbejde, er det vigtigt, 
at du bidrager med positiv tilgang og holdånd. Hos FRECON A/S vægtes 
gensidig fleksibilitet, faglighed og personlig udvikling højt. Kan du se dig selv i 
ovenstående? Så er du måske en af vores nye kolleger? 

Læs mere på frecon.dk

Vi tilbyder:
FRECON A/S tilbyder et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor der fokus 
på faglighed, trivsel og tillid i en hverdag, som du selv har stor mulighed for 
at påvirke. 

Der er tale om en nyopslået stilling, der som udgangspunkt er 37t/ugen, men 
med mulighed for deltid, hvis dette ønskes.
Ansættelse sker på vores hovedkontor på Egeskovvej 2B, 8700 Horsens. Vi 
har derudover en række mindre kontorer i Tommerup, Esbjerg og Padborg.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
administrerende direktør Ida Rasmussen, tlf. nr. 51393727.
Vi vil glæde os til at byde dig velkommen til en spændende hverdag i 
FRECON!

Din ansøgning sendes til hr@frecon.dk. 

Ansøgningsfrist 19. februar. Vi opfordrer dig dog til at søge stillingen hurtigst 
muligt, da vi løbende holder samtaler med relevante kandidater. 
Ansættelse pr. 1. april eller hurtigst muligt.

Vi ser frem til at høre fra dig.  
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