
 
 
Finanscontroller, som er klar til at opbygge en fælles koncernøkonomifunktion fra bunden  
 
LOWENCO A/S, Vamdrup 
 

Med reference til direktøren i hovedselskabet får du ansvaret for opbygning af en fælles økonomifunktion for koncernens 
tre selskaber.  

Du sidder i dag som controller, økonomiansvarlig, økonomichef eller PA med finansbaggrund og har ambitioner og lyst til 
at udfordre dig selv i denne nye og betydningsfuld position, hvor dine inputs og erfaringer vil blive lyttet til.  

Dine daglige opgaver bliver mange og spændende, og vil bl.a. indeholde følgende opgaver: 
• Overordnet ansvarlig for samtlige økonomifunktioner i alle koncernens selskaber 

• Daglig bogholderi for selskaberne 

• Ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af koncernernes økonomisystem 

• Månedlige rapporteringer til direktionerne 

• Udarbejdelse af kvartals- og årsrapporter i samarbejde med selskabernes revisorer samt direktionerne 

• PA for direktionen 

• Forestå alle indberetninger til myndigheder 

• Kontakt til banker og andre finansielle kontakter 

Vi forventer du har 
• Minimum 8 års erhvervserfaring fra en økonomifunktion, gerne i en SMV-produktionsvirksomhed 

• En finansiel uddannelse som eks. finanscontroller, finansbachelor, Revisor, HA (R)/HD (R) eller tilsvarende 

• Stor erfaring med daglig bogholderi 

• En analytisk og struktureret tilgang til opgaverne 

Vi tilbyder: 
• 3 spændende produktionsvirksomheder i vækst 

• Central beliggenhed i Trekantområdet 

• Stor indflydelse på økonomifunktionens opgaver og fremtidige udvikling 

• En central rolle i alle selskaber 

• Stor frihed og fleksibilitet til planlægning af egen arbejdsdag 

• Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning 

 
Er du den person, der kan opbygge vores koncernøkonomifunktion, så send din ansøgning til direktør Lars Thorsen på 
e-mail lars.thorsen@lowenco.com.  

Spørgsmål omkring stillingen kan ske per mail eller på telefon 22 98 24 00.  

Vi afholder løbende samtaler, så skynd dig at få sendt din ansøgning. Vi behandler naturligvis din henvendelse fortroligt.  

 

Koncernen består af følgende tre selskaber:  

http:www.lowenco.com * www.bscienceglobal.com * www.energy-cool.com 
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