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DELPRO A/S er godt på vej til at 
være den førende danske part-
ner og leverandør på markedet 
for entreprenøropgaver i relation 
til transmission og distribution af 
elektrisk energi og data.   
 
Vi har brug for endnu en kolle-
ga, der vil være med i et team, 
der leverer resultater, der er 
blandt de bedste i branchen.  
 
DELPRO A/S er landsdækkende 
med hovedkontor placeret i 
Vamdrup ved Kolding.  
Derudover har vi afdelinger i 
England og Polen.  
 
Selskabet beskæftiger ca. 110 
medarbejdere. 
 
Du kan læse mere om DELPRO 
på www.delpro.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Interesseret? 
Så lad os høre fra dig 

 
Send snarest din ansøg-
ning pr. mail til:  

 
mol@delpro.dk,  

 
mrk. Controller 

Til økonomisk styring af virksomhed i vækst  
søger DELPRO en skarp 
 
CONTROLLER 

 
DELPRO er inde i en markant vækst og har i det seneste år etableret dat-
terselskaber i England og i Polen. Desuden har vi etableret et tæt joint ven-
ture samarbejde med en markant dansk virksomhed inden for vindmølle-

branchen. 
 
Controller søges til snarlig tiltrædelse. 
 
DELPRO er en uhøjtidelig virksomhed med korte beslutningsveje. Det normale ar-
bejdssted for Controlleren vil være på hovedkontoret, der ligger i Vamdrup (ved 
Kolding). Der skal også påregnes enkelte rejsedage til hhv. England og Polen 

 
Vi benytter økonomisystemet Artesa, der er en brancheløsning oven på Dynamics 
NAV. 
 

Du bliver en del af en afdeling på 6 personer som arbejder med alt inden for øko-
nomi og økonomistyring 
 

Du har reference til DELPROs økonomichef 
 
Du vil have ansvar for og deltager selv i følgende:  
 Ansvar for tre datterselskaber i hhv. Danmark, UK og Polen, herunder månedsaf-

slutning, opfølgning på bogføring, lønadministration, fakturering mm. (bogføring, 
lønadministration, rapportering mm. varetages til dels i England og Polen af lo-

kale firmaer)  
 Projektopfølgning i samarbejde med projektleder 
 Løbende rapportering til den daglige ledelse  
 Ekstern rapportering/indberetning til offentlige myndigheder mm. i datterselska-

berne 
 Likviditetsstyring i datterselskaberne 
 Support til virksomhedens projektledere/sagsansvarlige på sags-økonomistyring 

 Være med til implementering af effektive forretningsprocesser omkring selska-
bets daglige drift, der håndteres som projekter/sager 

 
 
Dine kvalifikationer: 
 Erfaring som controller og måske med en baggrund som revisor 
 Erfaring med time-/sagsstyring og projektcontrolling er en fordel 

 Har gå-på-mod og kan begå sig i en til tider hektisk hverdag 
 Har gode samarbejdsevner og er fuld af godt humør 
 Er initiativrig og er ikke bange for at gå forrest 
 Er fleksibel indstillet til at påtage sig både store og små opgaver for at få en travl 

hverdag til at hænge sammen 
 Har en økonomisk uddannelse som HD-R eller tilsvarende.  

 Flydende engelsk både i skrift og tale. 
 

For nærmere info kontakt venligst Økonomichef Lone Søgaard Sall på lss@delpro.dk 
eller på +45 4213 1010. 

http://www.delpro.dk/

