A/S J. Petersens Beslagfabrik, eller IPA Beslagfabrik, som den kaldes i daglig tale, er
Danmarks førende producent af beslag til bygge-, samt dør- og vinduesindustrien.
Virksomheden har stort fokus på at levere de rette beslag i rette kvalitet til den aftalte tid,
og de er derfor blandt andet ISO 9001 certificeret. IPA Beslagfabrik producerer både
standard- og specialprodukter til kunder i Danmark, Norge og Baltikum. Cirka 30% af
omsætningen kommer via eksport. Virksomheden beskæftiger cirka 150 medarbejdere på
fabrikken i Nibe og råder desuden over mere end 20.000 m2 produktionsfaciliteter.
Da vores nuværende økonomiansvarlige har valgt at gå på pension, søger vi en

Dynamisk og erfaren økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig hos IPA Beslagfabrik bliver du en del af ledergruppen, ligesom du
kommer til at stå i spidsen for økonomi- og regnskabsfunktionen i virksomheden. Du bliver
en del af en virksomhed, der er kendetegnet af ordentlighed, stærke værdier, fokus på
kvalitet og en uformel omgangstone.
Du får en spændende nøglerolle, hvor du med reference til den administrerende direktør
bliver ansvarlig for ledelse og udvikling af økonomiafdelingen og dens øvrige 4
medarbejdere.

Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver vil dels bestå af den daglige ledelse
af økonomiafdelingen samt at yde support og analyser til selskabets ledelse. De primære
arbejdsopgaver vil derfor være:








Overordnet ansvar for virksomhedens bogholderi og budgetprocedurer
Ledelse af afdelingens 4 øvrige medarbejdere
Udarbejde månedlige budgetopfølgninger samt nøgletalsanalyser
Ad hoc økonomianalyser til selskabets ledelse
Ansvarlig for selskabets IT
Klargøring af materiale til revision ved regnskabsafslutning
Ad hoc økonomianalyser til salgs- og indkøbsafdeling

Som person er du kendetegnet ved din naturlige gennemslagskraft og gode humør samt ved at
du har en proaktiv tilgang til dine opgaver, som løses systematisk og målrettet. Dine øvrige
kvalifikationer vil formodentlig være:






Erfaring fra lignende stilling i en mellemstor virksomhed, gerne indenfor produktion, og
eventuelt også en baggrund som revisor. Du har en relevant økonomisk uddannelse på
HD(R) niveau.
Behersker alle opgaver i økonomifunktionen med bogholderi, regnskab, budget,
ledelsesrapportering samt gerne kendskab til overenskomstforhold
Gode IT kompetencer og kendskab til ERP samt erfaren bruger af excel

Vi kan tilbyde dig en udfordrende stilling med selvstændige ansvarsområder og med stor
grad af mulighed for selv at tilrettelægge og udvikle rammerne for ansvarsområderne.
Herudover tilbyder vi et spændende og attraktivt arbejdsmiljø med stærkt sammenhold
blandt kollegaerne.

Gage fastsættes på attraktivt niveau efter kvalifikationer og tiltrædelse ønskes snarest
muligt.

Hvis du er den nye økonomiansvarlige ved IPA Beslagfabrik i Nibe, så skynd dig at
sende en ansøgning samt cv og øvrige relevante bilag til jej@beierholm.dk. Beierholm,
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
assisterer
IPA
Beslagfabrik
med
ansættelsesprocessen og for yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes
til Statsaut. revisor Jesper Mosskov Møller på +45 96 34 78 63. Du kan læse mere om IPA
Beslagfabrik på https://ipabeslag.dk/.
Der gøres opmærksom på, at vi ikke arbejder med ansøgningsfrister, da vi behandler
ansøgningerne løbende.

