
 
 
 
 

Controller 
For virksomheden TINBY A/S søger Activator Group en Controller til hovedkontoret i Søndersø. Vil 

du være med til at præge udviklingen og bidrage til at indfri selskabets strategi om at øge vækst og 

internationalisering. Så er stillingen som Controller måske lige noget for dig?  

Med reference til økonomichefen, bliver du en del af et velfungerende team på 3 personer, hvor det 

gode kollegaskab, høj arbejdsmoral og hjælpsomhed er i højsædet. 

Primære opgaver: 

• Controlling, herunder af produktgrupper og lagerbevægelser 

• Opstilling af månedsregnskab og udarbejdelse af rapporter til månedsregnskab 

• Deltage i årsafslutningsprocessen 

• Varetage afstemninger, lageropgørelser, periodiseringer 

• Varetage udarbejdelse af grundlag for og indberetning af statistikker 

• Diverse ad hoc opgaver 

 

Kvalifikationer: 

Det er en forudsætning, at du har et solidt teoretisk fundament som f.eks. finansøkonom eller HD (R). 

Måske er du nyuddannet med relevant erhvervserfaring fra studietiden, måske har du et par års 

erfaring fra revisionsfirma eller som controller. 

 

Om dig: 

• Du er initiativrig og selvstændig i udførelsen af dit arbejde. 

• Du er typen, der tager ansvar og sikrer at tingene bliver gjort - også når/hvis det kræver 

fleksibilitet. 

• Du er detaljeorienteret og sætter en ære i at gøre tingene rigtigt første gang 

• Du er holdspiller og har lysten til at udføre såvel rutineopgaver som nye opgaver 

 

IT: 

Tinby anvender p.t. Navision som ERP og Office pakken generelt. Det er ikke et krav, at du har erfaring 

med Navision, blot du er lærenem ift. IT. 

 

Sprog: 

Dansk og engelsk i skrift og tale på forretningsniveau. 

 

Virksomheden tilbyder: 

• En alsidig stilling i en international virksomhed 

• Tiltrædelse snarest muligt 

 



Om virksomheden:  

Tinby blev grundlagt i 1972 og er i dag Skandinaviens førende leverandør af formstøbte emner i 

massiv, opskummet og fleksibelt polyuretan samt kombinationer heraf. 

Tinbys emner indgår i mange af hverdagens produkter, fx inden for greentech (bl.a. til produkter i 

vindmølleindustrien), i medico-produkter, instrumenter, møbler, grafiske maskiner, ventilation, 

belægninger, vindues- og konstruktionsprofiler, isoleringskapper og kabinetter. 

Tinby har moderne produktionsanlæg i Danmark, Polen, Letland og Kina samt salgskontor i USA og 

Sverige. Derfor har man mulighed for at levere polyuretan i store dele af verden. 

Læs gerne mere om virksomheden via: www.tinby.dk. 

Ansøgning: 
Kunne du være interesseret, så send os dit CV og et par få ord om dig selv til: 

 
 

Blækhatten 33 
5220 Odense SØ 
 
Mail: info@activatorgroup.com 

Telefon: +45 7026 1714  

 

 

http://www.tinby.dk/

