ER DU ANALYTISK OG FORRETNINGSORIENTERET?
SÅ ER DU MÅSKE VORES NYE FINANCE BUSINESS PARTNER
Som Finance Business Partner vil dit overordnede mål være at give ledelsen de bedste forudsætninger for at
træffe forretningskritiske beslutninger på både strategisk og operationelt niveau.
Du kommer tæt på beslutningstagerne og vil i høj grad skulle gøre brug af dine analytiske kompetencer og
kommercielle blik, når du leverer økonomiske vurderinger og sparring med forretningen.

DU ER
PROAKTIV
OG
AMBITIØS
OG HAR

4-7 års erhvervserfaring
En længere videregående uddannelse som cand.polit., cand.merc. eller tilsvarende
En god forretningsmæssig og strategisk forståelse
En general stærk kompetence på it-området, især inden for Excel og PowerPoint
Erfaring med at arbejde med store datamængder
Fremragende engelsk kompetencer i både skrift og tale
Lyst til at arbejde i en udadvendt funktion og er god til at kommunikere
Vedholdenhed og gennemslagskraft

•
•
•
•
•
•
•
•

Du motiveres af at være tæt på forretningen og sætter en ære i at levere arbejde af høj kvalitet.
Med din evne til at forklare analyser og konklusioner, skal du kunne fremtrylle pædagogiske præsentationer, så det
giver mening for ikke-analytikere. Du vil få en bred kontaktflade i hele virksomheden og vil indgå som Finance
Business Partner for de forskellige forretningsområder.

DU VIL SOM
FINANCE
BUSINESS
PARTNER VÆRE
ANSVARLIG

FOR

•
•
•
•
•
•
•
•

At koble analyseresultater med forretningsmæssig behov
At formidle muligheder, potentialer og risici på en logisk, enkel og forståelig vis
At vi har den videst mulige fakta base
Løbende rapportering til ledelsen og salgsorganisationen
Udarbejdelse af konsekvensberegninger og analyser
Supportering af salgsorganisationen med statistikker, budgetter og forecasts.
Udvikling og optimering af rapportering af f.eks. cash flow og ressourceanvendelse
At bidrage til udviklingen og være med til at identificere fremtidige muligheder

Vi tilbyder et spændende job med højt fagligt niveau i et uformelt arbejdsmiljø. Jobbet i Clipper Group giver en
forståelse af hvordan virksomheden udøver økonomistyring og løser kommercielle udfordringer. Dette indblik kan
være med til at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Vi har gode arbejdsforhold i moderne faciliteter med en
fremragende frokostordning, fitnesslokale og en række medarbejderaktiviteter.
For at ansøge om stillingen, bedes du sende din ansøgning her

Clipper is an industry leader in dry-bulk with a modern fleet of 150 handysize and supramax vessels, transporting a wide range of cargo from
dry bulk to break bulk. We have strong complementary businesses in the ro-ro and ferries segments. Clipper is commercially headquartered in
Copenhagen, employs a staff of 200 on shore, and has offices in 6 countries. We are a global workplace with strong values, and we encourage
diversity at all levels of the organization. Find out more at clipper-group.com.

