
 

Vi søger en erfaren Digital Business Controller, der brænder for at omsætte controlling til brugbar viden 
og handling. Som Digital Business Controller hos MOS MOSH bliver du bindeleddet mellem vores data 
og brugerne af disse. Du bliver sparringspartner for vores andre afdelinger og får ansvaret for fremtidige 
IT-projekter. 

DIGITAL BUSINESS CONTROLLER
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EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOPGAVER
•  Opgaverne er delt imellem projektledelsesopgaver og  
    data controlling opgaver
•  Operationelle dag til dag opgaver, ad-hoc  
    analyseopgaver og IT- og forretningsprojektledelse
•  Sikre at produkt data og indhold er fyldestgørende ift.
    eksterne brugere af vores Masterdata
•  Drift af dataudvekslingssystemer (herunder EDI)
•  Onboarding af nye dataudvekslende kunder,  
    primært EDI
•  Udvikling af driftsanalyser i Power BI
•  Beskrivelse og eksekvering af IT-projekter i samarbejde  
    med eksterne IT-konsulenter

Du vil blive en del af MOS MOSH familien med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden at udvikle 
dig. Vi er et stærkt internationalt fashion brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten og skabelsen af 
kollektioner, hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi og vi stræber efter at gøre det 
vi er bedst til, nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og altid have hjertet på det rette sted.

Send din ansøgning samt CV til job@mosmosh.com med titlen på det job du søger i emnefeltet.

Ansættelse snarest muligt.

MOS MOSH søger en Digital Business Controller  til vores økonomiafdeling

VORES FORVENTNINGER TIL DIG
 • Du har minimum 2 års erfaring med produkt Masterdata  
    og dataudveksling
•  Du har forståelse for forskellige IT-systemer 
•  Du har erfaring med projektledelse
•  Du brænder for at omsætte controlling til brugbar viden  
    og handling
•  Du kan oversætte data til letforståelig og håndgribelig  
    information 
•  Du trives med ansvaret i en mindre organisation, hvor din  
    indsats er af stor betydning
•  Din kompetence bygger på en kombination af formel  
    uddannelse og praktisk erfaring
•  Du har hjertet på rette sted og arbejder med høj energi,  
    passion og selvdisciplin

MOS MOSH søger nye kollegaer. 

MOS MOSH vækster, og vi har derfor brug for flere stærke kollegaer.


