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BAYTECH A/S
søger en frisk økonomichef
- til at indgå i vores team på ca. 50 medarbej-
dere. Vi er en projektorienteret og ejerledet 
virksomhed inden for intern logistik og hånd-
tering, hvor vi sælger, udvikler og monterer 
løsninger til effektivisering på det industrielle 
marked. Vi har hovedsæde i Hejnsvig tæt på 
Billund og en afdeling i Odense.
Controlling:

• Daglig og ugentlig opfølgning på KPI i salg/ 
 service /lager
• Likviditetsstyring i forsyningskæden 
• Løbende overvågning og rapportering af  
 lagerværdi
• Information til tavlemøder
• Opfølgning på produktivitetsmål

Udarbejdelse af budgetter, periode- og  
årsregnskab:

• Udarbejdelse af periodiske rapporteringer til  
 ledergruppen, ledelsen samt bestyrelsen
• Opgørelse af igangværende arbejde
• Budget rapportering

Daglige opgaver:

• Aconto fakturering
• Ansvar for 1,5 medarbejder

• Ansvar for alt økonomi

Udvikling af økonomifunktionen:

• Opbygning af forecast modeller

• Udvikling og kontrol af forretningsgange

• Vedligeholdelse af registreringsstruktur

Øvrige opgaver:

• Bestyrelsesbetjening 

• Ansvar for forsikringer

Ansvarlig for alt it-udstyr – hard- og software.
Fortsat udvikling af it-strategi, herunder  
digitalisering af hele virksomheden bl.a. doku-
menthåndtering samt nyt ERP system

Vi kan tilbyde:

• En spændende virksomhed i en rivende  
 udvikling og i vækst
• Service-, handels- og produktionsvirksomhed 
• Projekt orienteret
• En flad organisation
• Plads i ledergruppen og medvirken til at  
 skabe en stærk holdånd
• Et team i forandring
• Eventuelt 4 dages arbejdsuge
• Arbejdet foregår på kontoret i Hejnsvig

Vi forventer:

• Du kommer fra lignende stilling – gerne fra  
 ejer ledet virksomhed
• Du kommunikerer godt på alle niveauer
• Du er talknuser og superbruger af Excel
• Engelsk på kontraktniveau og gerne tysk 
• Erfaring med implementering af ERP-system
• Overblik og struktur

Send straks ansøgning til morten@baytech.dk 
eller ring til Morten på 22 17 56 33


