
Femilet A/S er en del af den internationale lingerikoncern Groupe Chantelle i Paris og varetager – udover udvikling, 
salg og markedsføring af mærket Femilet – også salget af mærkerne Chantelle og Passionata i Skandinavien.
Femilets produkter sælges i Femilets konceptbutikker i Danmark, via danske stormagasiner og kæder samt via 
specialhandelen i Skandinavien og Europa.

søger
Financial Controller

Brænder du for at udvikle og styrke den finansielle 
controlling, vil du udfordres, og har du lyst til at 
være en del af en international koncern, der har 
værdierne i orden? Så er du måske vores nye kol-
lega på hovedkontoret i Ikast.

Til en nyoprettet stilling i vores økonomiafdeling 
søger vi en financial controller. Du kommer til at 
arbejde tæt sammen med den øvrige økonomiafde-
ling i Danmark, økonomiafdelingen i moderselska-
bet i Frankrig, øvrige afdelinger på hovedkontoret i 
Ikast og også hele vores butiksnetværk - både egne 
butikker i Danmark og concessions i Danmark, 
Norge og Sverige.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Omkostningsanalyse og -controlling
• Identifere optimeringsmuligheder af forretnings-

gange og processer
• Deltagelse i udarbejdelse af månedsregnska-

ber, budgetter, estimater og årsregnskab
• Priskontrol - både interne og eksterne leveran-

dører
• Controlling og analyser i.f.m. status på egne 

butikker i Danmark og concessions i Danmark, 
Norge og Sverige

• Ad hoc opgaver
Virksomheden har ambitiøse målsætninger og store 
forventninger til fremtiden.
Hvem er du?
• Vi forventer, du har en relevant uddannelse, 

f.eks. HD-R, cand.merc.aud. e.l. Du kan være 
forholdsvis nyuddannet, men relevant erfaring, 
gerne fra revisionsbranchen, er ikke en ulempe. 

• Du skal være struktureret og detaljeorienteret, 
men samtidig have øje for helheden.

• Du har lysten til at fordybe dig i komplekse pro-
blemstillinger.

• Du har et højt energiniveau og evner selv at 
tage ansvar, initiativ og ”løbe med bolden” og 
kan sammen med kolleger i både Danmark og 
Frankrig finde løsninger og engageret sætte 
disse i drift.

• Du skal have lyst til at vokse i jobbet i takt med, 
at virksomheden flytter sig.

Kan du identificere dig med ovenstående, så send 
din ansøgning via følgende link: Jobindex
Ansøgninger behandles løbende.

https://www.jobindex.dk/c?t=e367960&ctx=w&u=19346967&utm_source=jobindex&utm_medium=referral&utm_campaign=soeg_jobbet_klik 

