Finance Manager i Waoo
Har du kendskab til økonomi rapportering, arbejder struktureret og vant til at holde mange bolde i luften? Vil
du være med til at optimere interne processer og systemer og sikre høj datakvalitet i regnskabsleverancer. Hvis
svaret er ja, vil du som vores nye Finance Manager få mulighed for at blive en del af Danmarks bedste
internetselskab (8 år i træk) og du vil få et centralt ansvar i økonomiafdelingen, i tæt samarbejde med andre
afdelinger, for at sikre datakvalitet.
Primære ansvarsområder
Du bliver en del af Waoo’s Økonomiafdeling, som har ansvaret for at sikre korrekt rapportering til tiden.
Du får et nøgleansvar i udarbejdelse af månedsregnskab, rapportere korrekt data til
indholdsleverandørerne, samt sikre kontrol af det relateret flow i tæt samarbejde med resten af
organisationen og partnerne.
Mere specifikt vil du:
• Have ansvaret for månedsrapportering, budget og forecast
• Udføre nødvendige bogholderimæssige opgaver
• Håndtere rapportering til kanalleverandører samt relevante afstemninger
• Udarbejde analyser og skabe indsigt i givne data
• Opsætte kontroller og test af data i forbindelse med nyt datawarehouse
• Deltage i relevante projektmøder, produktforum mv.
• Effektivisere og forbedre forretningsgange
Din profil
Nogle af nøgleordene på din profil er: systematisk, struktureret, vedholdende, analytisk og grundig. Du
er i stand til at være proaktiv, du skaber selv din hverdag og dine opgaver og er i høj grad selvstyrende.
Du er uformel og humoristisk og passer ind i en uformel og løsningsorienteret organisation. Du er
passioneret og nørdet omkring ny teknologi, nye trends og datadrevet udvikling. Du har en længere
videregående uddannelse (fx cand.merc).
Vi tilbyder
Du bliver en del af en ambitiøs og inspirerende organisation, der leverer oplevelser med lysets hast i form
af digitale løsninger på fibernettet. Det er sjovt at gå på arbejde og vi går altid efter at være de bedste til
det vi laver. Du bliver en del af en branche, der aldrig står stille og derfor er vi fremadrettet og dynamiske
i vores dagligdag, og det gør hverdagen spændende. Vi tilbyder udfordringer, stort ansvar, personlig- og
faglig udvikling sammen med gode løn- og ansættelsesvilkår, som matcher kompetencer og kravene til
stillingen.
Interesseret?
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Dorte Winther Olsen, tlf.:
28 76 68 90. Læs eventuelt mere om Waoo på www.waoo.dk. Ellers send din ansøgning med tilhørende
CV til job@waoo.dk og mærk ansøgningen ”Finance Manager – 201905”. Vi afholder samtaler løbende og
anbefaler, at du sender din ansøgning og CV hurtigst muligt.
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