
 

  
 

  

Financial Controller søges til en succesfuld designvirksomhed 
 
Begejstres du af at bruge din faglighed og tillidsfulde mindset til at yde professionel økonomisk service til 
en stærk organisation, så har furnipart en plads på vores fantastiske team i Hinnerup. 
 
Vi leder efter en holdspiller til vores økonomiafdeling, og som Financial Controller får du ansvaret for flere 
spændende opgaver i finansfunktionen, som løses i et tæt samarbejde med en meget erfaren Finance 
Assistent samt en medspillende CFO. 
 
furnipart er en international designvirksomhed i kraftig vækst, og vores ambitioner er fortsat store, så vi har 
behov for endnu en stærk og entusiastisk medspiller, der skal være medvirkende til, at vi fastholder vores 
markedsledende position inden for greb til køkken- og møbelindustrien.  
 

Om jobbet 
Som ny Financial Controller forventes det, at du behersker de grundliggende discipliner i en 
økonomicontroller funktion, tænder på at have styr på basen og samtidig har flair / interesse for at udvikle 
økonomifunktionen gennem automatisering. Du bliver en vigtig brik i fortsat at sikre en 
forretningsunderstøttende servicefunktion med fokus på faktabaseret data og sparring til værdi for alle i 
organisationen. Sammen med dine meget erfarne kollegaer, vil du have en medvirkende kraft til, at 
furnipart fortsætter sin vækst i fremtiden – og det gør vi hver dag med et stort smil på læben. 
 

Dine ansvarsområder 
I stillingen som Financial Controller bliver dine opgaver og ansvarsområder brede, og vil udvikle sig løbende. 
I takt med at du integreres i stillingen, og du får optimeret basisopgaverne, vil dine funktionsbeføjelser 
øges. I fællesskab arbejder vi hen mod en yderligere digitalisering af økonomifunktionen. De primære 
opgaver og ansvarsområder vil være at: 
 spille en central rolle ved periodelukning samt ledelsesrapportering 
 udarbejde og forfine hovedprocesser omkring sikring af korrekte tal til månedsrapportering herunder 

afstemninger, budgetopfølgning samt regnskabsopstilling 
 levere ad hoc-opgaver i finans-teamet 
 arbejde med økonomidata i flere dimensioner og være med til at videreudvikle vores ERP og BI setup til 

at understøtte dette 
 deltage i årsafslutningsopgaver og klargøring af materiale til revisor sammen med den øvrige del af 

økonomifunktionen 



 

  
 

 styrke af operationelle processer og interne kontroller, herunder bidrage til fortsat proces- og 
systemoptimering inden for økonomifunktionens kerneområder 

 videreføre digitaliseringen i finansfunktionen via udrulning af PowerBi til KPI-opfølgning i samarbejde 
med CFO samt øvrige afdelingsansvarlige 

 deltage i projekter på tværs af funktioner og fagområder med udspring i de økonomiske discipliner 
 

Din faglige og personlige profil 
Du har formentlig en uddannelse som cand.merc.aud, HD-R eller tilsvarende med mindst 3 års relevant 
erfaring med financial controlling. Du behersker debit/kredit på rygraden, stortrives i en moderne 
økonomifunktion og udfordrer gerne status quo. Du motiveres af at indgå i et lille men stærkt team, og kan 
lide at have berøringsflade ud i organisationen. Du er en udpræget holdspiller men samtidig selvstændig i 
din opgaveløsning. Du trives med forskelligartede arbejdsopgaver, hvoraf en del også er rutineopgaver. Du 
er engageret på en udadvendt, smilende og kontaktskabende facon.  
 
Gennem din store datadisciplin og struktureret arbejde, sætter du en ære i at tage ejerskab på opgaver og 
projekter og bidrage til, at økonomifunktionen er værdiskabende i organisationen og overholder deadlines 
med høj kvalitet i vores leverancer - hver gang! 
 
Excel er din hjemmebane, og Office pakken er rutine. Du har tidligere arbejdet med KPI’er, måske endda via 
PowerBI platformen. Din rutine i ERP-systemer er stor, og du har måske haft berøring med Dynamics AX 
2012 eller lign. Om du skal udføre jobbet på engelsk eller dansk er underordnet, for du kan nemt 
kommunikere på begge både skriftligt og mundtligt. Måske har du også tysk i din ”rygsæk”. 
 

Hvad får du hos furnipart? 
Som Financial Controller kommer du med på en utrolig spændende rejse sammen med ca. 50 furnipart 
ildsjæle. I 2021 slog vi omsætningsrekord, og ambitionerne for fremtiden er høje. Ordentlighed, fairness, og 
høj faglighed er blandt andet nogle af de værdier, der tegner de interne streger hos furnipart og leves ud 
blandt kollegaer og samarbejdspartnere. Du bliver en del af en virksomhed, som undersøger, er nysgerrige 
og ikke er bange for at udfordre det bestående. Vi rykker gerne grænserne for, hvad man plejer at gøre og 
skeler ikke til, hvad tendenserne siger – men skaber dem. 
 
Vi værner om vores værdier og har stor tillid til vores team. Frihed under ansvar er vigtigt for os, og vi 
sætter en ære i at have et godt arbejdsmiljø, hvor vi tager os af hinanden. Vi tager samfundsansvaret 
alvorligt, og bl.a. er 75% af vores produkter Cradle-to-Cradle certificeret. Har du el-bil, kan den selvfølgelig 
lades, mens du arbejder. 
 
Success fejrer vi også sammen, så du er omfattet vores kollektive bonusprogram samt i vores 
personalegode-program (pension, sundhedsforsikring, fleksibel arbejdsplads, kantineordning og 
knaldgode/søde kollegaer).  
 

Skal du med på holdet? 
Hvis du er interesseret i stillingen, så send os din ansøgning allerede i dag til job@furnipart.com mrk: 
”Financial Controller”. Vi vil behandle ansøgningerne løbende og forbeholder os retten til at fjerne 
opslaget, når den rigtige kandidat er fundet. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. 



 

  
 

For yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte CFO, Palle Winther, på 
pwi@furnipart.com eller tlf. 4026 5340.  
 

Om furnipart 
furnipart er beliggende 20 minutter fra Aarhus centrum i eget domicil i Hinnerup. Selskabet blev etableret i 
1977 og kan bedst beskrives som en succesrig, innovativ og vækstorienteret virksomhed. Vi fokuserer 100% 
på at udvikle, designe, markedsføre og sælge møbelgreb og komponenter til de helt store aktører inden for 
møbel- og køkkenindustrien. furnipart opererer internationalt, og mere end 90% af omsætningen afsættes 
til eksportmarkederne. Læs mere om os på furnipart.com. Du kan også finde os på LinkedIn, FaceBook og 
Instagram. 
 


