
 
 

 
 
 
Økonomichef til visionær Sønderjysk Projektvirksomhed 
Er du vores nye økonomichef, som skal have det overordnede ansvar for virksomhedens økonomi og 
controlling i vores nye domicil i Sønderborg? 
 
Jobbet 
Med reference til den adm. direktør og som en del af ledergruppen, vil du få ansvaret for økonomifunktion i 
alle selskaber i koncernen.  
 
Som økonomichef, vil du få ansvaret for: 

 
Økonomifunktionen 

 Ansvar for likviditetsstyring, moms og skat. 

 Ledelse af kreditor/debitor og lønningsbogholderi samt administrationen. (4 engagerede 
medarbejdere) 

 Opbygning af økonomifunktion, hvor personer kan overlappe hinanden. 

 Udarbejdelse af (måneds) og kvartalsregnskaber. 
 

Virksomheden 

 Ansvar for drifts og projekt controlling 

 Udføre og kvalitetssikre efterkalkulationer på projekter og produktioner 

 Projektopfølgning sammen med projektchef. 

 Opfølgning på omkostninger pr. afdeling. 

 Udarbejdelse af budgetter. 

 Udarbejde og implementere procedurer og forretningsgange. 

 Overordnet ansvarlig for telefoni, energiindkøb, forsikringer, serviceaftaler mv. 

 Generelt HR ansvar i forhold til organisationen. 

 Diverse ad hoc opgaver. 
 

Personen 
Den uddannelsesmæssige baggrund er en uddannelse på min. HD-R niveau.  
 
Vi forventer at du har: 

 Erfaring fra projektvirksomhed, mht. beregning af igangværende arbejde. 

 Erfaring fra bogholderi og controllerfunktion. 

 Stor erfaring med forståelsen af ERP systemer. Vi anvender Axapta 2009.   

 Et stort drive, da der skal udarbejdes, videreudvikles, implementeres og følges op på procedurer og 
forretningsgange. 

 Kendskab til personalejura- Timelønnede såvel som funktionærer 

 Omhu og præcision.  
 

Vi tilbyder 
Der er tale om en spændende stilling i en virksomhed som er under udflytning til nyt stort domicil i udkanten 
af Sønderborg. Ansættelsesvilkår aftales individuelt på et attraktivt niveau. 
 
Ansøgning 
Lachenmeier Monsun samarbejder med Activator Group om denne rekruttering. Send din ansøgning mrk. 
”Økonomichef – Lachenmeier Monsun” til info@activatorgroup.com eller ActivatorGroup A/S, Lindvedvej 77, 
5260 Odense S. Du kan kontakte Carsten Haugaard, mobil 2514 0714, for indledende drøftelse af stillingen. 
Enhver henvendelse behandles fortroligt. 
 
Lachenmeier Monsun er en dynamisk og internationalt orienteret virksomhed, der designer og producerer 
løsninger til håndtering af bulkvarer, fra korn- og foderstoffer, til biobrændsel. Vi deltager i processen fra idé 
til installation af kundetilpasset løsning, men indgår også som kvalificeret underleverandør af enkelt 
maskiner og komponenter. Vores produkter markedsføres under mærket MONSUN™ til segmenterne Feed 
& Grain samt Bio. 
Siden grundlæggelsen i 1952 er virksomheden vokset til en internationalt anerkendt producent af 
kundetilpassede løsninger. Virksomheden er under udflytning til nyt domicil i Sønderborg. 


