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ØKONOMICHEF
AB CLAUSEN A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER 
SØGER EN ØKONOMICHEF I KØBENHAVN

KÆRE ØKONOMICHEF

Rådgivende Ingeniører A/S

Vi søger en dygtig økonom med min. 5 års erfaring i 
de regnskabsmæssige og økonomiske funktioner i en 
projektbaseret konsulentvirksomhed, gerne fra en anden 
rådgivende ingeniør. Du kan skabe overblikket, tør at udfordre 
og tager gerne hånd om de operative opgaver efter behov.

Du er økonomiuddannet f.eks. HD-R, cand. merc. aud. eller 
anden relevant uddannelse/efteruddannelse. 

Du har erfaring med de opgaver, der er listet ovenfor og har 
desuden en solid forretningsforståelse. Du er rutineret bruger 
af Excel og har erfaring/interesse i anvendelse af BI værktøjer, 
f.eks. PowerBI.

Du ser dig selv som en teamplayer, der går pragmatisk til 
opgaverne og som ikke er bange for at tage fat. For at lykkes 
i stillingen, skal du kunne navigere i et tempofyldt og uformelt 
omfelt og bevare overblikket – helst med et smil på læben.

DIN ROLLE
Som regnskabs- og økonomichef bliver du ansvarlig for 
virksomhedens samlede økonomifunktion og administration og 
rapporterer til vores adm. direktør.  

Dine opgaver bliver blandt andet:
• Økonomistyring, herunder budget, budgetopfølgning og 

projektøkonomi
• Udvikling af project controlling som støtte til vores 

projektledere og afdelingschefer
• Ledelse og udvikling af afdelingen Økonomi & 

Administration
• Videreudvikling af bestyrelses- og ledelsesrapportering
• Fakturering og konsolidering af månedsregnskaber
• Årsregnskab

Herudover forventes du at være en aktiv sparringspartner for 
både ledergruppen og direktøren i dagligdagen og i forhold til 
udviklingen af virksomheden. 

DIN BAGGRUND

NYSGERRIG?
Læs mere på:www.abclausen.dk, og tag det 
næste skridt mod drømmejobbet.

Send dit CV samt en motiveret ansøgning til 
hr@abclausen.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt 
og vil derfor behandle ansøgninger løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte vores Adm. Direktør 
Ammar Al-Temini på
aht@abclausen.dk eller tlf. 5194 7322

Kan du sikre overblikket i en projektbaseret konsulentforretning, 
og ønsker du at have reel indflydelse som en værdsat del af 
ledelsen? 
Så tilbyder vi en enormt spændende stilling hos AB Clausen A/S 
–  Rådgivende Ingeniører.

Vi er en ingeniørvirksomhed med et stærkt koncept og nogle af 
landets bedste talenter på alle pladser. På 5 år er vi vokset fra 
3 til +50 kollegaer med mange succesfulde leverancer og glade 
kunder. Vi blev for 4. år i træk i år kåret til Gazelle virksomhed 
og har store ambitioner om at glæde endnu flere kunder og have 
mere indflydelse på det gode byggeri. 

Teamet i AB Clausen består hovedsageligt af konstruktionsingeni-
ører og konstruktører med kernekompetencer inden for bærende 
konstruktioner. Med andre ord, så vil du arbejde sammen med 
ildsjæle og fagnørder, der brænder for deres arbejde. 

Du vil blive en del af et engageret og kompetent ledelsesteam, 
som støtter op om hinanden og løber stærkt for at skabe funda-
mentet for resten af AB Clausen.


