
Er du kompetent og erfaren controller, som trives med selvstændigt at løse dine opgaver, så kan du 
være den, vi leder efter.

VIRKSOMHEDEN
Inrotech er en ung og dynamisk vækstvirksomhed, der leverer unikke svejse-robot løsninger til sværindustrien. 
Stort set den samlede produktion går til eksportmarkeder både i og udenfor Europa. P.t. er vi ca. 40 medarbejdere; 
men dette tal forventes at stige kraftigt i de kommende år. Bag firmaet står der en solid ejerkreds, ligesom der er 
etableret en særdeles kompetent bestyrelse. Tonen og miljøet i firmaet er uformelt og præges af en god korpsånd.
Så har du lyst til at være med til at skabe noget nyt og stort, så meld dig på banen. (inrotech.com)

JOBBET
Specielt i starten må du være indstillet på, at det daglige bogholderi er en større del af jobbet. For den rette kandidat 
er der gode muligheder for videreudvikle sig i takt med firmaets vækst.

ARBEJDSOPGAVER
• Ansvarlig for kreditor-, debitor- og finansstyring, herunder den daglige bogføring
• Ansvarlig for afstemninger af balance- og driftskonti 
• Udarbejde grundlaget til månedsrapporteringen samt revisionsmateriale. 
• Projektopfølgning og inkl. styring og registrering af igangværende arbejde
• Tidsregistrering (SmartTID)
• Assistere med budgettering 
• Bankafstemning og betalinger
• Tilsikre implementering og vedligehold af relevante interne kontroller og regnskabspolitikker
• Ansvarlig for overholdelse af lovgivning og regler vedr. moms, skat, fakturering mv.
• Håndtere internationale betalinger, herunder bankgarantier 
• Diverse ad hoc-opgaver

KOMPETENCER 
• Skarp IT-profil og superbruger i Excel
• Daglig bruger af ERP-systemer og gerne Uniconta
• Kendskab til Edilion (bilagshåndtering) er en fordel
• Du taler og skriver både dansk og engelsk. 
 
PERSONLIG PROFIL
• Du er selvstændig og på samme tid en god teamplayer
• Proaktiv og struktureret
• Tager ansvar
• Har både et godt overblik og sans for detaljen
• Godt humør og god humor

UDDANNELSE OG ERFARING
• Relevant regnskabsmæssig uddannelse, gerne kombineret med cand.merc., HD i regnskab eller tilsvarende
• Min. 3-5 års erfaring fra tilsvarende stilling
 
ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen eller vil vide mere er du velkommen til at kontakte Elmira Fouroozandeh på  
tlf.: 6084 4104, e-mail: elfo@inrotech.com eller Gert Jørgensen på tlf.: 2240 8813, e-mail: gj@inrotech.com
Hvis du mener, at du er den rette til stillingen, så send din ansøgning og CV med et vellignende billede til 
job@inrotech.com og skriv ”Controller” i emnefeltet. Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst 
muligt og senest den 15. november 2019. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

CONTROLLER TIL EN DYNAMISK ROBOTVIRKSOMHED


