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Business controller til virksomhed med miljøforbedring i fokus 

Fortum Waste Solutions, Nyborg 

 

Er du klar til en stilling, hvor du får internationale samarbejdsmuligheder, mens du hjælper med 

at skabe en renere verden? Bliv en del af Fortum Waste Solutions – en anderledes og likvid 

miljøvirksomhed.  

 

”Hos Fortum Waste Solutions oplever vi lige nu stor intern forandring. Vi har blandt andet fået helt nye 

IT-systemer, og her får du en vital rolle; både i udviklingen og optimeringen af vores nye 

regnskabssystem samt vores serviceprocesser – men også når disse forbedringer skal 

implementeres,” fortæller HR manager Ellen Frier om din kommende arbejdsplads. 

 

Vi tror på en cirkulær økonomi 

At bekæmpe klimaforandringer og spare på naturressourcer har skabt ét af verdens hurtigst voksende 

forretningsområder – genanvendelsesindustrien. Hos Fortum Waste Solutions har vi mere end 45 års 

erfaring i at fjerne farlige stoffer fra affald, så det er muligt at genanvende værdifulde materialer og 

fremme cirkulær økonomi.  

Skab talforståelse, og få ansvar for selskabets månedsafslutning 

Som business controller bliver du en del af et team af 2 controllers, en regnskabsassistent og en 

økonomichef. Du assisterer økonomichefen og Group Finance-afdelingen i Finland med finansielle 

analyser, ligesom du sikrer dataflow fra lokale systemer til vores koncernsystem. Når lokale managers 

skal forstå tallene, er det dig, de går til. Det er nemlig din hjælp, der sørger for, at de kan vurdere deres 

omkostninger korrekt. I hverdagen sparrer du med dine finske og svenske kolleger, som du også 

afholder møder med et par gange om året på kontoret i Finland. 

Dine opgaver inkluderer også, at du: 

• står for månedsafslutning for moderselskabet samt controlling heraf 

• udformer rapporter ud fra dataudtræk, som du herefter afstemmer i koncernsystemet 

• udfører controlling af kvartalsforecasts og budgetter, så de rigtige tal trækkes ud af systemerne. 

Controller med stor forretningsforståelse 

Du kan først og fremmest se tal i et større perspektiv. Og hvis noget ikke stemmer, tager din 

nysgerrighed over, og du går bag om tallene for at undersøge, hvad udsvinget kan skyldes. Din 

tidligere erfaring fra en lignende stilling betyder også, at du er velbevandret i forskellige systemer, og at 

du har let ved at konsekvensberegne ift. fx rapporter. Og med din stærke faglighed i bagagen sparrer 

du også med økonomichefen ift. forbedringer, ligesom du har let ved at sætte dig ind i nye systemer og 

processer. 

Vi forestiller os, at du har en solid baggrund med enten en uddannelse fra universitetet eller som 

revisor, og at du har arbejdet i en lignende funktion i min. 5 år.  

Du arbejder selvfølgelig ubesværet i Excel og taler og skriver engelsk flydende. Herudover har du nemt 

ved at tilegne dig ny viden og arbejde med nye systemer. 
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En idealistisk og inkluderende arbejdsplads 

Du kan se frem til at blive en del af en arbejdsplads med blandt andet kantineordning og en meget 

aktiv personaleforening. Den nyder du og dine 180 kommende kolleger godt af, når I har det sjovt 

sammen på bowlingbanen eller ved ét af de mange andre arrangementer, som vores 

personaleforening afholder.  

 

Her er du sikret faglig udvikling 

Hos Fortum Waste Solutions tror vi på at give vores dygtige medarbejdere en kontinuerlig chance for 

faglig opgradering.  

 

”Hvis du har ambitionerne og viser os, hvad du brænder for rent fagligt – så giver vi dig også 

mulighederne for at excellere. Vi ved nemlig, at når vi giver vores medarbejdere spændende interne 

udviklingsmuligheder, så er det en stor gevinst ikke bare for dem – men også for os,” fortæller 

økonomichef Lotte Stenderup Bjørch, som glæder sig til at byde dig velkommen i teamet. 

 

Interesseret? 

Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte 

rekrutteringskonsulent hos Jobindex Nicholas Christiansen på telefon 8863 0043. 

Der afholdes løbende samtaler, så send CV og ansøgning allerede i dag og senest den 3. september. 

Du søger stillingen her.  

Ansøgninger der ikke er modtaget via Jobindex vil ikke blive taget i betragtning. 

Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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