Sales and Marketing Controller
I Rynkeby Foods er du som medarbejder en vigtig del af en vinderkultur, hvor
medarbejderne tager ejerskab for egne opgaver og spiller sine kolleger gode.
Til vores Controllergruppe søger vi en analytisk og systematisk person, der evner at
kommunikere klart og skabe positive relationer til vores interessenter.
Ansvar for salgsforecast og - budgetter
Som Sales and Marketing Controller vil du med reference til Controlling Manager få ansvar
for at:




udarbejde salgsforecast- og budget for Rynkeby Foods herunder at afrapportere til
hovedkontoret
udarbejde lønsomhedanalyser og kommunikere disse ud i forhold til de salgsansvarlige
afstemme salgsomkostninger

Dine opgaver betyder, at du får tætte relationer til vores salgsafdeling samt vores
hovedkontor i Nieder-Olm. Jobbet kræver ligeledes, at du er proaktiv, har et højt
energiniveau og forstår at nå dine deadlines.
Cand.merc., HD eller lignende og erfaring med Excel og SAP
Ideelt har du relevant økonomierfaring og kommer fra en stilling som driftsøkonom eller
sales controller i en større produktionsvirksomhed – gerne inden for FMCG.
Uddannelsesmæssigt har du en økonomisk bachelor eller kandidatgrad, fx en HA, HD,
Cand. Merc. eller Cand. Oecon. Du har stærke IT-kompetencer og har interesse for
udnyttelse af systemer. Du er superbruger i SAP og Excel og har praktisk indsigt og
erfaring med at arbejde med integrerede ERP-systemer. Da Rynkeby er del af en større
virksomhedskoncern er det en klar fordel, hvis du skriver og taler engelsk.
Udadvendt og resultatskabende
Som person er du udadvendt, vedholdende og har den nødvendige gennemslagskraft.
Vi tilbyder et spændende og udviklende job med gode karrieremuligheder, og du bliver en
del af et engageret team, som er placeret i Ringe.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk, og skriv “Controller” i emnefeltet. Vi indkalder
løbende kandidater til samtale, så hvis denne stilling har din interesse, vil vi opfordre dig til
at sende din ansøgning hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte Controlling Manager Lene Strømkjær på tlf. 2147 4114.
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