
 

 

 

 

 

DanRoots  

søger økonomimedarbejder/controller 

 
Hos DanRoots er vi inde i en spændende periode med mange aktiviteter. Dette betyder, at vi i 

økonomiafdelingen har brug for flere stærke kompetencer, så vi kan fortsætte den ønskede vækststrategi. 

 

Med reference til regnskabschefen tilbyder vi dig et spændende job i en international orienteret 

virksomhed. Du bliver en vigtig del af økonomiafdelingen, hvor du kommer til at varetage forskelligartede 

opgaver i forhold til dagligt bogholderi, men du kommer også til at stå i spidsen for diverse 

controlleropgaver i form af nøgletal og analyse til beslutningstagerne. Vi står tillige overfor en 

gennemgribende opdatering af vores økonomisystem, Navision – denne opgave vil du også blive en stor del 

af. 

 

DanRoots kan tilbyde: 

• En spændende, travl og udfordrende hverdag 

• Gode kollegaer, som tager udfordringerne op og skaber resultater sammen 

• Et godt arbejdsklima og en uformel omgangstone 

• En stilling, som du selv kan være med til at forme/præge, og som du kan udvikle dig i 

• En gage, der modsvarer jobbets krav og som forhandles individuelt  

• En individuel aftale vedr. arbejdstiden 

 

Dine primære arbejdsopgaver bliver: 

• Udarbejdelse af årsregnskaber for vores mindre selskaber 

• Udarbejdelse af økonomiske analyser og nøgletal 

• Udarbejdelse af perioderegnskaber og budgetter samt opfølgning herpå for vores mindre selskaber 

• Daglig bogføring og ad-hoc opgaver 

• Brevskrivning og udarbejdelse af kontrakter 

 

Vi forventer at du er/har: 

• Revisionsuddannet og / eller har erfaring fra lignende stilling 

• Superbruger i Navision eller et tilsvarende økonomisystem 

• Kendskab til MS-office pakken; herunder især Excel (flair for IT generelt) 

• I besiddelse af gode finansielle og analytiske evner og at du arbejder struktureret 

• Gode engelskkundskaber i både skrift og tale   

• Gode samarbejdsevner og er god til at bevare overblikket 

 

Øvrigt:  

For yderligere oplysninger, om jobbet, kan Bestyrelsesformand Jan Mygdam kontaktes på mail eller telefon. 

Mail: jmy@jm-invest.dk – Mobil: 4045 7415 

Ansøgning, samt CV, sendes pr. mail til Jan Mygdam. Ansøgningsfrist: 22.12.2017 

 
Kort om DanRoots: 

DanRoots er en af Danmarks største producenter af rodfrugter og er beliggende ved Tange Sø mellem Århus 
og Viborg. Gartneriet er en famileejet virksomhed med mange års erfaring i branchen. DanRoots er 
leverandør til flere store detailkæder i Danmark og har derforuden også en betydelig eksport til flere 
europæiske lande. Læs meget mere på www.danroots.com  
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