
BUSINESS CONTROLLER TIL LIND INVEST
Vil du udgøre et centralt omdrejningspunkt i Lind Invest’s finansielle maskinrum? Vi søger en ambitiøs og målrettet Business 
Controller, som vil indgå i et tæt samarbejde med vores CFO.
Du får ansvaret for al rapportering internt, hvor du med stærkt analysearbejde bidrager til en skarp finansiel indsigt i Lind 
Invests investeringsaktiviteter. Du tildeles en markant rolle i årsregnskabsprocessen, og du vil varetage løbende projekter og 
forskellige controlling- og analyseopgaver. Din tilgang er struktureret og analytisk og du har styr på detaljerne. 

Du bliver en del af vores Finance & Risk Team, som har bidraget væsentligt til Lind Invests markante resultater gennem flere 
år. Dygtige medarbejdere og høj faglighed udgør grundstenene i Lind Invest, hvor vi værdsætter et uformelt men professionelt 
og lærerigt arbejdsmiljø. Beslutningsvejene er korte – og der er aldrig langt fra en god idé til handling. 

Stillingen er nyoprettet og fuldtid. Er du ved at færdiggøre din kandidatgrad nu eller sommeren 2021, er vi åbne for en fleksibel 
løsning og overgang.

DIT PRIMÆRE ANSVAR
• Ekstern rapportering (årsrapporter, CFO-sparring, eksterne parter)
• Intern rapportering (dags-, måneds- og ad hoc rapporter)
• Omkostningsanalyser (kurtage, finansielle poster, omkostninger etc.)
• Risikoanalyser
• Styring af løbende projekter i Finance & Risk
• Assistere til driften af investeringsaktiviteter (handelsafvikling, KYC-processer, valutahandler mv.)

DIN FAGLIGE PROFIL
• Du har en relevant økonomisk uddannelse (cand.merc. eller lignende)
• Du er nyuddannet eller har 1-2 års relevant erfaring
• Du har interesse for investeringer 
• Du har erfaring med regnskabs- eller økonomistyring
• Du arbejder struktureret og målrettet 

DU KAN FORVENTE
• Ansvar for egne opgaver fra første dag 
• Tæt samarbejde med CEO og CFO
• Personlig og faglig udfordring og gode udviklingsmuligheder 
• Et inspirerende og energisk miljø med ambitiøse kolleger og korte beslutningsveje 
• Kontor i hjertet af Aarhus med en af byens bedste udsigter 

SØG JOBBET 
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes via ansøgningsformular på www.lind-invest.dk snarest muligt.
Spørgsmål til stillingen rettes til Jonas Højhus Jeppesen på telefon 4062 9950
Ansøgningsfrist: 18. dec. 2020. Vi indkalder løbende til samtale. 

ANSØGNINGSFRIST 

18. DEC 2020

Lind Invest er et single-family office stiftet og ejet af Henrik Lind med kontor i Aarhus. Vi ejer og investerer i noterede og  
unoterede selskaber, hvor det fælles mål for alle vores aktiviteter er at udvikle selskaber til at være blandt de mest succesfulde i deres felt. 


