
Brænder du for at arbejde med en bred vifte af regnskabsopgaver, samtidig med du har fokus på 
effektivisering og optimering af opgaverne, så er det lige dig vi søger til et spændende og udfor-
drende job som finanscontroller  

I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri med en innovativ og bæredygtig byggeproces. 
Vi er i rivende udvikling, og det stiller krav til os alle. Der skal være fuldt fokus på detaljerne, ligesom der skal arbej-
des struktureret og med en systematik, der sikrer, vi kan leve op til visionen.  
Vores mangeårige finanscontroller har valgt at gå på efterløn først i 2020, og for at have god tid til overlevering af 
viden, søger vi nu hendes afløser.

ARBE JDSOPGAVERNE   
• Styr på regnskabslovgivning
• Indsigt i og styr på momsregler og afstemning af samme
• Forberedelse til månedsregnskaber, herunder diverse afstemninger
• Regnskabsmæssig håndtering af lagerstyring i NAV
• Ansvarlig for anlægskartotek
• Indberetninger til Danmarks Statistik
• Sagsoprettelser
• Debitorstyring
• Garantier – styring og afstemning af arbejdsgarantier
• Forsikringer – anmeldelser og opfølgning
• Likviditetsstyring
• Betalinger

DINE KOMPE TENCER

• Minimum 4-5 års erfaring med lignende opgaver – gerne som revisor, hvor du har haft selvstændigt opgaveansvar
• Solid teoretisk økonomisk og regnskabsmæssig baggrund 
• Struktureret og detaljeorienteret
• Stærke analytiske evner og god forretningsforståelse
• Evne og vilje til at optimere processer og effektivisere processerne
• Flair for IT, herunder kendskab til NAV2018 og MS Office-pakken – specielt Excel.
• Du trives med mange bolde i luften og har en særlig evne til hurtigt og effektivt at ”følge opgaverne helt til dørs”

SCANDI BYG TILBYDER

• Løn efter kvalifikationer samt pensions- og forsikringsordning
• Fast arbejdsplads i Løgstør – kun 40 min. kørsel fra Aalborg 
• En stilling med personlige udfordringer og gode udviklingsmuligheder
• En spændende virksomhed med flad struktur og super gode kollegaer, hvor vi vægter samarbejde og sparring højt

INTERESSERE T ?

Send dit CV og din ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Finanscontroller 2019-10”.  
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Økonomichef Jannie Hoffmann Skyum  
+45 2522 5540 eller HR-chef Helle Vinther +45 4060 1096

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG

Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Dan-
marks største inden for industrialiseret modulbyggeri, og vores byggerier bliver produceret på egne fabrikker i 
Løgstør og opført på byggepladser primært i Danmark, men også i udlandet. Vi er absolut førende inden for bære-
dygtigt byggeri og har som en af Danmarks eneste byggerivirksomheder grundlicens til svanemærkede byggerier.
Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt forskning 
& sundhed på www.scandibyg.dk.

FINANSCONTROLLER SØGES TIL SCANDI BYG
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