
 CFO til AB Byggeprofiler 
AB Byggeprofiler er i en rivende udvikling. Vi søger derfor en forretningsorienteret økonomichef, som 
vil være med til at drive den forsatte vækst.

Du bliver ansvarlig for økonomi, men det forventes samtidigt, at du har viljen og evnerne til at varetage 
central ledelse af administrationen.

Du vil få en varieret arbejdsdag, hvor du bliver ansvarlig for daglige udfordringer i samarbejde med 
øvrige medarbejdere.

Du refererer direkte til ejeren og du forventes selvstændigt, at kunne udvikle økonomistyringen og 
udarbejde rapportering til ejer og bestyrelse.

For den rette person kan det på sigt være muligt at overtage stillingen som adm. direktør.

Arbejdsopgaver

 –  Daglig ledelse af kontoret med 10 ansatte (administration samt internsalg)

 –  Optimering og udvikling af økonomistyring

 –  Daglig bogføring

 –  Projekt- og sagsstyrring

 –  Udvikle administrationen og internsalg med nye processer, rutiner og egenkontrol

 –  Månedsrapportering og analyser

 –  Budgetter og årsregnskab

 –  Kontakt til bank, forsikring, IT-leverandør og revision

 –  Ad-hoc opgaver

Vores ønske
Du falder hurtigt godt til i virksomheden. Vi vil gøre vores bedste for dette, men det er en forudsætning, 
at du selv bidrager til det sociale miljø, deler nødvendig viden, og er stærk til at indgå i relationer og 
bygge netværk

Du er en struktureret og kvalitetsbevidst person med stor nysgerrighed og robusthed. Du trives 
med udfordringer, også ud over dine naturlige kompetencer og er i stand til selvstændig at løse alle 
opgaver i relation til virksomheden. Har en god forretningsforståelse og kan håndtere mange bolde i 
luften på samme tid.

Som leder er du motiverende, synlig, autentisk og robust. Du er tydelig og forstår vigtigheden af daglig 
involvering, som skaber, klarhed, forståelse og mening.

Du har flair for IT og kan komme med forslag til udvikling af eksisterende systemer Vi arbejder i 
Navision, Office 365, Exchange server, Autocad og Revit

Om AB Byggeprofiler
AB Byggeprofiler A/S er dansk distributør af Plannja, Ruukki, Rau, James Hardie og Kaphs. 

”Vi går ikke på kompromis med kvaliteten”

AB Byggeprofiler er en innovativ og fremsynet virksomhed.

Vi er totalleverandør af blandt andet strækmetal, sandwichpaneler, tag, tagrender, facadeprofiler, 
facadekassetter og løsninger til støbning af etagedæk.

Vi arbejder målrettet på at skabe fleksible og kvalitetsbevidste løsninger til både små og store 
byggeprojekter i hele landet. Vi har mange års erfaring som samarbejdspartner med både arkitekter, 
håndværkere, bygherrer, samt trælaster. Hvilket medfører at vi har forståelse for et pro-jekts udvikling 
og faser. Vi har et stærkt og godt kendskab qua et personale med masser af erfaring, som har en bred 
viden og faglige kompetencer inden for byggeri.
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