
 
 
 

ØKONOMIANSVARLIG 
 
Har du solide økonomiske evner og et kommercielt mindset? Vil du være en del af et dynamisk team, 
der sælger økologiske og bæredygtige produkter til børn?  
Så kan det være at du skal være vores nye kollega! 
 
Ansvarsområder 

• Udarbejdelse af regnskab og 
månedsrapporter inkl. balance og 
P&L  

• Budgetlægning og forecasting (kort- 
og langsigtet) 

• Finans- og likviditetsstyring 

• Indberetning af ind- og udenlandsk 
moms i samarbejde med vores 
eksterne VAT konsulent. 

• Udarbejdelse og præsentation af 
nøgletal og opgørelser til bestyrelsen 

• Udarbejdelse af driftsøkonomiske 
analyser og beslutningsgrundlag til 
brug for ledelsen 

• Kontrol af debitor- og kreditorstyring, 
herunder betalinger og fakturering i 

samarbejde med en intern 
finansmedarbejder. 

• Lønadministration i Danløn 

• Styring og kvalificering af 
pensionsordning, forsikring og 
abonnementer 

• Styring af indkøb af varer i tæt 
samarbejde med projektafdelingen i 
forbindelse med likviditetsstyring 

• Økonomisk analyse af leverandører 
og samarbejdspartnere 

• Perioderegnskaber, klargøring til 
årsregnskab, herunder udarbejdelse af 
afslutningsopgørelser m.v. 

• Aktiv medspiller i udvikling og 
forbedring af interne processer, 
inklusiv løbende udvikling af vores 
ERP system (Business Central) 

SELVSTÆNDIG OG KVALITETSBEVIDST ØKONOMIPROFIL 

Vi er åbne for din baggrund, men vi forestiller os, at du har fx en HD i regnskab og erfaring enten 
med revision og/eller finansiel controlling. Du elsker at nørde i detaljen, men du er også god til at 
overholde deadlines og bevare overblikket. 

Du har evnen til at fordybe dig og arbejde selvstændigt, samtidig med at du kan indgå i tæt 
samarbejde med dine nærmeste kolleger såvel som direktion og bestyrelsen. Derudover vil du 



naturligt trives i en dynamisk virksomhed, da du er forandringsparat og værdsætter alsidighed i 
dine daglige opgaver, hvor du ikke er bange for at træde til på spontane praktiske opgaver af 
forskellig størrelse. 

Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, da vi er et internationalt firma med en del 
nationaliteter og et lager i Polen. 

Du har helst en flair for IT og evnen til at sætte dig hurtigt ind i nye programmer. 

Ansøgninger sendes til: Robert@camcamcopenhagen.com 

 

 
 


