
 

 
 

  

Produktionsorienteret CFO til Scanel i Frederikshavn  

 

Om stillingen  

Som CFO ved Scanel bliver du en del af et stærkt økonomiteam på 5 kolleger som har 
ansvaret for bogholderi, udarbejdelse af periode- og årsregnskaber, momsregnskab og 
ansvarlig for deres samlede økonomistyrring og rapportering til direktionen. 

Igennem systematik, dialog, analyser, proaktivitet og vedholdenhed er du med til at 
sikre et opdateret overblik over virksomhedens aktiviteter. Samtidig fungerer du som 
garant for rettidig og præcis rapportering, fakturering osv. 

Du vil få en synlig rolle i organisationen, hvor du bliver den naturlige sparringspartner 
for direktionen, projektledere, samarbejdspartnere og kolleger, du kommer til at ar-
bejde med en bred vifte af opgaver, fra mere praktiske og operationelle ting, over pro-
jektøkonomi, til løbende forbedring og opfølgning. 

Om dig 

Du er regnskabs-/økonomichef i dag, og du har været det igennem en længere årrække. 
Hvis du kommer fra revisions-, rådgivningsbranchen har du sandsynligvis et godt kend-
skab til projektorienterede produktionsvirksomheder. 

Din uddannelsesmæssige baggrund er enten HD(R) eller en cand.merc.aud. 

Du har styr på det regnskabsmæssige håndværk og kan lede et bogholderi, kan udar-
bejde, opstille og aflægge et årsregnskab samt analysere og udarbejde regnskabs- og 
risiko modeller. 

Du skal være god i dialogen med hele organisationen, ikke kun kolleger i økonomifunk-
tionen. 

For at skabe succes i stillingen forventes det at du har erfaring med: 

• Styring og overblik af cash flow 
• Lave og udarbejde månedsafslutninger 
• Lave og opstille budgetter 
• Analysere og udarbejde regnskabsmodeller ved projekter 
• Optimering forretningsgange og processer 
• Kan udarbejde, opstille og aflægge et årsregnskab 
• Holde direktionen opdateret på økonomien og regnskabsmæssige tal 
• Risikostyrring 



 

 
 

  

Du skal være systematisk, struktureret og analytisk i din arbejdsform. Samtidig er du 
en person der sætter en ære i at være velinformeret omkring dine sager, og som selv 
deltager i de praktiske opgaver. 

Som person er du selvkørende, motiverende, initiativrig, udadvendt og er god til at 
skabe nye kontakter. Du har et stort og smittende drive, som gør, at du kan udvikle dit 
ansvarsområde og møde ambitiøse mål. Samtidig sætter du en ære i at følge de pro-
jekter, du starter til dørs og sikrer, at alle detaljer kommer på plads i dagligdagen.  
 

Ansøgning 

Scanel International A/S samarbejder med Insightments i denne rekruttering, og nær-
mere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til Morten Elbro, tlf. 2858 0056 
eller Thomas Aagaard på tlf. 2373 3913. 

Ansøgning sendes til job@insightments.dk mrk. ”CFO”. 

Der indkaldes løbende til samtaler.  

 

Om Scanel 

Scanel International A/S leverer elektriske og elektromekaniske løsninger og service 
inden for marine- og offshorebranchen. ”POWER THROUGH KNOWLEDGE” gør Scanel 
International A/S til den førende leverandør af integrerede tekniske systemer, udstyr, 
installationer og tjenester til internationale aktører inden for marine-, olie- og gasindu-
strien.  
 
Fra deres hovedkontor i Frederikshavn, koordinerer de deres internationale aktiviteter 
og leverer hurtige og højt kvalificerede tjenester verden over på basis af fleksibilitet på 
24/7 til konkurrencedygtige priser. Med mere end 300 certificerede medarbejdere (ISO 
9001 og 14001) respekterer vi de højeste civile & militære normer og standarder inkl. 
IECEx (Nemko).  


