Til ambitiøs udlejningsvirksomhed
søges en Økonomichef
Elsker du at forstå en virksomheds økonomi i detaljer? Er du drevet af at lede og
skabe resultater? Og sikrer du levering af resultaterne via god uddelegering og
opfølgning? Så er du måske netop den vi leder efter!
I nyoprettet stilling som Økonomichef får du det overordnede ansvar
for at drive og udvikle LOHKEs økonomi- og regnskabsfunktioner, og du får ansvaret for en velfungerende
og erfaren økonomiafdeling i dag bestående af fire
kollegaer.
Med reference til den adm. direktør bliver du en vigtig
sparringspartner for den øvrige ledelse, som du selv
vil blive en del af – og du vil være en form for spillende træner, hvor du går foran, tager selv fat i nogle af de
praktiske opgaver, samtidig med at du leder, delegerer,
motiverer og videreudvikler afdelingen.
Du vil få ansvaret for at sikre, at økonomiafdelingen til enhver
tid er sat op til at give de bedst mulige forudsætninger for
at følge udviklingen i LOHKE, og du vil blive en væsentlig
spiller, når det kommer til analyser og rapportering til de
enkelte afdelinger.
Vi lever i dag i en spændende foranderlig verden, og LOHKE er ikke bange for at afprøve nye
tiltag, der kan forbedre kundeoplevelsen, forretningen og ikke mindst motivationen hos vores
kollegaer. Den udvikling bliver du en del af.
Du vil helt naturligt være en del af det team, som løbende er med til at forbedre vores IT-system.
Dagligdagen vil bl.a. indeholde
• Først og fremmest daglig ledelse af Økonomiafdelingen i dag bestående af 4 kollegaer
• Økonomi- og regnskabsstyring, herunder måneds- og årsregnskab, budgetplanlægning
og opfølgning samt likviditetsstyring
• Deltage i ledermøder
• Digitalisering
• Opbygning og forbedring af interne processer og forretningsgange
• Kontakt til firmaets revisor og bank mm.
• Løbende rapportering til ledelsen.
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Kvalifikationer og kompetencer
Du har en relevant ledelsesmæssig baggrund, som er erfaring fra en økonomifunktion - og
gerne fra en lignende stilling i en privatejet virksomhed. Du har en teoretisk uddannelse i regnskab, som f.eks. HA/HD regnskab, cand.merc.aud. eller tilsvarende. Vi forventer du kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret, og har en god gennemslagskraft baseret på dine
personlige og faglige kompetencer. Du er initiativrig og empatisk, forandringsparat, energisk
og vedholdende.
• Du har gode lederegenskaber
• Du er en holdspiller, som ser totalbilledet, og altid søger at få det bedste ud af holdet
• Du trives i en dynamisk hverdag, er serviceminded af natur og møder dine medmennesker
med en positiv tilgang
• Du har lyst til at udvikle dine egne og dine kollegaers kompetencer
• Du er IT-stærk og gerne erfaring med BC365 NAV (Navision).
Det får du i LOHKE
LOHKE er en god blanding af alle slags mennesker - og vi har brug for den gode diversitet
for at præstere bedst. Derfor håber vi du søger jobbet uanset alder, køn og etnicitet. Du får
et spændende og afvekslende job i en ambitiøs virksomhed, der har haft omsætningsvækst i
samtlige af de 15 år vi har eksisteret.
• Et godt arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone blandt små 100 dygtige kollegaer
• Et arbejdsliv med en stor grad af frihed – frihed under ansvar
• En attraktiv løn, der endeligt fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.
Kontakt
Eventuelle spørgsmål til jobbet kan rettes til adm. direktør Carsten Lohmann på e-mail
clo@lohke.dk.
Ansøgning og ansøgningsfrist
Hvis du kan se dig selv i jobbet og som vores nye kollega, vil vi glæde os til at læse din ansøgning. Send din ansøgning mærket ”Økonomichef” til job@lohke.dk. Alle ansøgninger behandles
fortroligt og vi overholder selvfølgelig gældende regler om persondata. Vores ansøgningsfrist er
onsdag d. 5. maj 2021.
Arbejdssted
LOHKE Materieludlejning as, Valseholmen 14, 2650 Hvidovre.
LOHKE Materieludlejning as er en udlejningsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien og det
offentlige, samt servicefagene - med særlig fokus på kvalitet. Vi henvender os specielt til den type af kunder der
sætter pris på en personlig kontakt samt hurtig reaktionstid. Vi er i dag en flok på ca. 100 kollegaer, der utrætteligt
stræber mod at være nr. 1 i service og pålidelighed. Læs evt. mere på www.lohke.dk
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