Controller
med lønansvar

Milton Huse oplever en fantastisk succés, og derfor søger vi
nu en Controller/Lønansvarlig til hovedkontoret i Horsens
Jobbeskrivelse
Hos Milton Huse bliver du ansvarlig for valg og implementering
af nyt lønsystem, som skal integreres med vores nuværende økonomisystem Navision. Du bliver ansvarlig for afvikling af lønkørsler
til vores time- og månedslønnede medarbejdere. Du skal desuden
deltage aktivt i rettidig og retvisende månedsrapportering for vores
p.t. 14 selskaber. Endvidere forventes det, at du deltager aktivt i
økonomiafdelingens øvrige opgaver, herunder resultat- og likviditets
forecast m.v. Du bliver en del af et dygtigt og dynamisk team, som
yder en afgørende support for vores selskaber og andre dygtige
medarbejdere.
Kendskab til typehusbranchen og en bopæl i nærheden af Horsens
er en fordel.
Din profil
• Du er controller/lønansvarlig med mindst 4 års erfaring fra
lignende stilling eller en konsulentstilling.
• Du har indgående kendskab til og erfaring med Navision
• Du har erfaring med lønsystemer, månedsrapporteringer og
forecast.
• Du har viljen til at ville lykkes og en professionel og tillidsvækkende fremtoning.
• Som person er du proaktiv, resultatorienteret og har en positiv
indstilling samt gode samarbejds- og formidlingsevner.

Vi tilbyder
• Stor mulighed for faglig og personlig udvikling i en virksomhed
i stor vækst.
• Tæt samarbejde med en dynamisk og beslutningsstærk
ledelse.
• Attraktiv gagepakke
• Mulighed for at præge din egen hverdag og fremtid
Milton Huse er en familieejet virksomhed, hvor der ikke er langt fra
tanke til handling, hvilket gør os til en meget attraktiv arbejdsplads,
fordi du får lov at afprøve gode idéer.
Milton Huse har en yderst sund økonomi, så vi er her også imorgen, og vi blev i 2017 kåret til en af Børsens gazeller. Du vil blive
en del af en virksomhed, hvor tonen er meget uformel, og hvor vi
anser os selv, som en stor familie.
Vil du med på holdet?
Send en ansøgning til mhv@miltonhuse.dk hurtigst muligt. Angiv venligst ”Controller/Lønansvarlig” i emnefeltet og vedhæft ansøgning
og CV som PDF.

Har du lyst til at være med på en spændende rejse
sammen med gode kolleger, hører vi meget gerne
hurtigt fra dig...

Se mere mere om os på www.miltonhuse.dk
Milton Huse har eksisteret siden 2013 og oplever kæmpe vækst. I 2017 har vi solgt mere end 450 huse, og har høje forventninger til 2018.
Vi sælger nybyggede parcelhuse til familier i hele landet.
Milton Huse sætter en stor ære i at levere personlige huse bygget med omhu.

