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Commercial Controller – til dig der vil vokse med
opgaven!
Motiveres du af at udvikle dig indenfor Commercial Controlling, så kom
med på holdet i en virksomhed med succes. Her får du mulighed for at
udvikle dig sammen med organisationen i en vigtig funktion.
Hos Premier Is bliver du en del af Controller Teamet og du får til opgave at supportere salgsafdelingen.
Med dit gode humør og din servicemindede tilgang hjælper du dine kollegaer i Kolding og depoter rundt i
Danmark med fakta baseret aktuel indsigt i forretningen.

Premier Is

Employment Type
Full-time
Aarhus, Danmark
Ansøg online

Du får mulighed at anvende alle dine gode analyse og rapporterings værktøjer til kontinuerlig synliggørelse
af optimeringsmuligheder i den kommercielle forretning. Premier Is har en værdibaseret ledelsesstil og
glade kollegaer. Du får en positiv åben og ærlig chef som er tilgængelig. Efter en grundig introduktion
bliver dine opgaver:

Responsibilities
Ansvarsområder og opgaver

Støtte Salgs- og Marketingsteamet med analyser og kundebidragsberegninger
Sikre at de opstillede retningslinjer for kundeaftaler og kontrakter overholdes
Analyse og evaluering af kundeaftaler og kontrakter
Management rapportering via Power BI og Salgskuben
Rentabilitetsanalyser og Cost to Serve analyser
Resultatkrav
Rapporter, både med fast frekvens og ad hoc.
Analyser.
Portefølje kostpriser.
Udarbejde specifikke templates til kommercielle organisation.
Sikre effektive administrative processer.

Lokation og rejsedage
Fleksibel bopæl
Rejseaktivitet er indenlands med besøg på fabrikken i Thisted.
Fleksible mødetider og med mulighed for hjemmearbejdes dag.

Samarbejdes parter og interessenter

Premier Is

Business Coaching & Consulting Website
https://foodcareer.dk

Internt
CFO og Controlling afd.
Den kommercielle ledergruppe
KAM
Supply Chain
Økonomi
Produktion
Eksternt
IT software leverandører

Qualifications
Baggrund
Relevant kommerciel eller finansiel uddannelse eks. Cand. Merc. HD, Finansøkonom el.
tilsvarende
Indsigt i Business Controlling.
Du har stærke kompetencer indenfor analyser og rapportering.
Gerne kendskab fra en producerende virksomhed, men ikke et krav.
Din professionelle indsigt dækker forretnings forståelse for omsætning, indtjenings analyser, samt
kostpriser for porteføljen.

Super bruger i Excel og gerne med godt kendskab til Power BI. Vi har AX og anvender Salgskube.
Gode færdigheder i Dansk og Engelsk.

Personlige egenskaber

Der er flere veje ind i stillingen. Du kan være erfaren og motiveres at kunne løfte den kommercielle
organisation med dine erfaringer. Du kan være mindre erfaren og på vej frem i din karriere og motiveres af
at kunne udvikle dig og dine kompetencer i fagligt stærkt økonomi team. Fælles er, at vil gerne i dialog med
dig som er nysgerrig, har gå på mod og er klar til at bidrage aktivt. Du har fokus på opfølgning af dine egne
anbefalinger, så dine data og analyser omsættes til handling. Du er serviceminded og sætter en ære i at
supportere dine kollegaer, så de har en opdateret og faktabaseret forretnings indsigt.

Du har en moden adfærd og dine rapporter er entydige og gerne i illustrative formater som øger forståelsen
hos modtagerne. Du har et godt humør og er en vellidt person med et positivt vindende væsen.

Stillingen besættes hurtigst muligt, så kontakt FoodCareer.dk allerede i dag. Christian Saabye Simonsen
svarer gerne på afklarende spørgsmål på mobil 51306866. Din motiverede ansøgning og CV via
nedenstående link:

Om Premier Is – Mejerigaarden
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af
højkvalitets isprodukter i Danmark. Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i
1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der lærte at lave iscreme i
Danmark.
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Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is
af høj kvalitet baseret på stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne
sælges under en række velkendte varemærker som bl.a. ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags flødeis”,
”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.
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