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Se mere på:

Ecooking er en virksomhed i hastig vækst og med store ambitioner. Vi sætter ambitiøse mål 
for vores vækst og fokuserer på konstant udvikling – men er også en ung virksomhed, hvor 
der er mulighed for at udvikle rutiner og påvirke dagligdagen. Vi har kontor i Bjert ved 
Kolding sammen med vores søstervirksomhed, i gode og inspirerende lokaler, hvor vi 
tilsammen er 50+ engagerede kollegaer i et travlt, godt og uformelt arbejdsmiljø. 

søges til Ecooking

Ecooking har siden lanceringen etableret sig som et af de absolut stærkeste brands, hvor 
ingredienser og virkning, samt ikke mindst den entreprenante kultur, har skabt stor efterspørgsel.
Med afsæt i stifteren, Tina Søgaards, mangeårige og helt unikke forhold til produkterne i branchen, 
er der skabt et univers af muligheder i tæt samspil med kunder og partnere.
Se gerne mere på ecooking.dk.

Til at styrke og udvikle organisationen søger vi en forretningsorienteret business controller, som vil  
gøre en stor forskel på Ecookings videre rejse. 

STILLINGEN

Vi søger en dygtig og faglig stærk person, som i reference til CFO’en, tager ansvar og selvstændigt 
driver business controllingen. Du kommer til at arbejde for flere selskaber under samme ejer, hvor 
formålet med din stilling er at støtte direktionen og ledelsen i at prioritere og pinpointe forbedrings- 
og udviklingsmulighederne. 

Dine arbejdsopgaver bliver således at:

• Udarbejdelse af analyser, rapporter og opfølgninger som i så høj grad som muligt bliver 
automatiseret og digitaliseret

• Udarbejde detaljerede beregninger og opfølgning på varenumre, kunder, lagerstyring, kostpriser 
og rentabilitet

• Udvikle og vedligeholde KPI’er på tværs af organisationen
• Udvikle og drive en faktabaseret performancekultur på tværs af organisationen
• Udarbejdelse af business cases og beslutningsgrundlag, der optimerer processer og kvalificerer 

beslutninger
• Drive og (videre)-udvikle BI-værktøjerne
• Styre likviditets- og forecastprocesser
• Analysere og komme med konkrete forslag til forretningsudvikling

Den finansielle del af månedsrapporteringen drives af en dygtig finansafdeling, men også her bliver 
du en del processen, hvor du bidrager med nøgletal og analyser rettet mod forretningen.
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DEN IDEELLE KANDIDAT

Vi forventer, at du kommer fra en business controller stilling og at du gennem en årrække har skabt 
ekstraordinære resultater og bevist, at du er mester i at ”støbe kuglerne” til kommende
udviklingstiltag. Du er kommercielt tænkende og har en stærk forretningsforståelse. Du har en 
relevant økonomisk uddannelse som Cand. Merc, HD eller tilsvarende og er fagligt funderet i con-
trolling. Desuden er du:

• Stærk på IT og bruger Excel, ERP-systemer (gerne 365 Business Central) og Power-BI
• Hurtig, struktureret og analytisk 
• Ansvarsbevidst og servicemindet
• Faktabaseret i din tilgang til organisationen og relationsskabende i din tilgang til kollegaerne
• Teamplayer og har humoristisk sans
• Drevet af at komme helt i mål og af at have travlt og samt nå dine deadlines
• Ubesværet kommunikerende på engelsk, såvel mundtligt som skriftligt
• Tæt på vores grundlæggende værdier og har et stærkt forhold til: Ærlighed, ordentlighed og 

åbenhed

På ERP fronten er der netop skiftet til Dynamics 365 Business Central, og det vil være en kæmpe 
fordel i dit arbejde, hvis du har kendskab til dette system – eller i øvrigt har stiftet kendskab med 
forskellige systemer og kender til de muligheder, der ligger skjult i systemerne. Vi forventer at du på 
sigt har lyst til at påtage dig en rolle som superbruger i systemet.

ECOOKING TILBYDER

• En dagligdag i en spændende vækstvirksomhed hvor to dage aldrig er ens
• En afvekslende stilling, hvor du får en nøglerolle i vores daglige økonomistyring
• En mulighed for at medvirke til at skabe varige resultater der kan ses og mærkes
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• At blive en del virksomhed i rivende udvikling

Hos Ecooking bliver du en del af et vækstorienteret team af dygtige kollegaer, der har fokus på 
innovation, vækst, salg og service og frem for alt succes for både virksomheden og medarbejderne. 
Ecooking sætter en ære i, at også du udvikles og trives med dine daglige opgaver.

Har du spørgsmål til stillingen så rettes disse til vores rekrutteringspartner Core Competence,
Per Stabel på mobil:; 22 70 81 24 eller mail: ps@corecompetence.dk

Interesseret? Send din ansøgning idag via dette link

Ecooking er en værdibaseret organisation, hvor missionen er helt tydelig, nemlig: ”Passionen er at 
skabe produkter, der har en synlig effekt. Derudover er ambitionen at skabe økologiske og naturlige 
produkter med omtanke for dig og vores miljø – til priser, hvor de fleste kan være med”.

Vi glæder os til at høre fra dig
Team Ecooking 
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