
Controller i InstallatørGruppen 

Ønsker du at have ansvar for controlling på tværs af flere virksomheder samt at blive en del af en af landets største 
installatørvirksomheder? 

Vi søger lige nu en Controller til vores hovedkontor i Roskilde.  

 

Arbejdsopgaver 

I tæt samarbejde med økonomiafdelingen og virksomhedens ledelse får du ansvaret for controlling og rapportering samt 
medvirker til driftsoptimering med struktur og rationelle processer i selskabets datterselskaber:  

 Ansvar for controlling på tværs af enhederne 

 Ansvar for månedsrapportering til ledelse inkl. primære samarbejdspartnere 

 Opfølgning på projekter, indkøbsaftaler og lønsomhedsstyring i samarbejde med ledelse 

 Assistere i forbindelse med opkøb af nye selskaber til gruppen 

 Sparringspartner for ledelsen 

 Udarbejdelse af og løbende opfølgning på likviditetsforecasts og budget 

 Udvikling og effektivisering af rapporteringsprocesser og nøgletalsrapportering 

 Løbende kontakt til bank og forsikringsselskab  

 

Hvad kan vi tilbyde? 

Vi tilbyder en unik mulighed for at blive en del af et socialt hovedkontor som del af en af Danmarks største 
installatørvirksomheder, som har til mål at være markedsledere indenfor få år. På vores kontor er der højt til loftet og en 
flad organisationsstruktur. 

 

Hvem søger vi? 

Du vil passe i rollen, hvis du er hurtig til at forstå forretningsprocesser og -behov og kan konvertere virksomhedens data 
til struktureret rapportering. Ideelt set har du en finansiel uddannelse på kandidatniveau og har baggrund som revisor, 
controller, økonomikonsulent eller lignende. Vi søger dig, der kan udvise de følgende faglige erfaringer og kompetencer: 

 Evne til at engagere sig i strategiske diskussioner og drive eksekvering og fremdrift. Du er en problemløser, og 
du er ikke bange for at have hands-on og sikre, at alting er i fremdrift i overensstemmelse med den aftalte 
strategi. 

 Du er en glad og imødekommende person, som kan arbejde selvstændigt og i teams, har et godt overblik og 
trives med mange deadlines.  

 Finanserfaring. Du har erfaring med regnskab, controlling, performance management og risikostyring. Du har en 
demonstreret evne til at følge op på budgettering, forecasting og performance management.  

 Kendskab til i installatørbranchen vil være en fordel og eller arbejde med igangværende arbejder. 

 

Hvem er InstallatørGruppen? 

Vi er lige nu 11 installatørvirksomheder med tilsammen over 800 ansatte, der er gået sammen med den nordeuropæiske 
kapitalfond, FSN Capital, for at etablere InstallatørGruppen, der fra dag ét er en af landets største virksomheder indenfor 
el-, vvs-, fiber, ventilations- og kølesystemer.  

Det, der er særligt ved os, er, at vi i udpræget grad er baseret på lokal forankring og nære kunderelationer. Alle 
virksomhederne i Gruppen fastholder deres lokale ledelse, samarbejdes og kunderelationer, medarbejdere, firmanavne 
og lokationer, samtidig med at de alle er partnere og medejere af InstallatørGruppen.  

Vores mål er at være Danmarks største samt at tage en ledende rolle i at fremme bæredygtighed og energieffektivitet.  

Vores hovedkontor er beliggende i Roskilde, og vi er i alt 10 medarbejdere, som alle ønsker at samarbejde på tværs af 
roller samt skabe synergier på tværs af partnerselskaberne. 

Ansøg 

Send din ansøgning og CV på mail til: Kommunikationsansvarlig, Cathrine Poulsen, på: cp@installatorgruppen.dk  
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