
OM JOBBET
Med reference til økonomichefen vil du blive en del af et team 
på fire personer, som dækker alle opgaver indenfor økonomi. 
Du vil være en vigtig del af skabelsen af en kultur, hvor bedre 
anvendelse af data og BI-systemer bliver naturligt for HM  
koncernen.

Du kommer til at arbejde med forskellige regnskabsmæssige 
opgaver på tværs af organisationen og selskaber. Stillingen 
kræver derfor, at du hurtig bliver selvkørende. Du får der-
ved også mulighed for at sætte dit eget præg på rammerne 
omkring jobbet.

ARBEJDSOPGAVERNE OMFATTER BLANDT ANDET:

	✚ Udarbejdelser af måneds- og årsregnskaber for koncer-
nen i tæt samarbejde med økonomichefen

	✚ Være højre hånd for økonomichefen i forbindelse med 
analyser til ledelse og bestyrelse

	✚ Udvikle og optimere IT processer, herunder automatise-
ringsmuligheder i økonomiafdelingen

	✚ Støtte projektlederne med at styre økonomien i deres 
projekter og analyser heraf

	✚ Assistere økonomiafdelingen i dagligdagen og især i 
spidsbelastningsperioder

	✚ Ad hoc-opgaver indenfor regnskab og controlling
 
ERFARING OG KOMPETENCER
Du har en god grundlæggende erfaring med regnskab og er 
en erfaren bruger af Excel og MS Office. Desuden har du en  

relevant uddannelse såsom en kandidatgrad indenfor økonomi, 
HD-regnskab eller lignende. Kendskab til NAV er en fordel.

Som person er du fleksibel, proaktiv, hjælpsom og positiv. Du 
vægter kvalitet højt og har flair for IT og digitaliseringsmulig-
heder. Du skal være i stand til at formidle informationer på alle 
niveauer i virksomheden.

Du tager fat, hvor der måtte være brug for dig i dagligdagen, og 
du følger opgaverne til dørs. Du skal kunne håndtere en omskif-
telig hverdag og give den en ekstra skalle, når der måtte være 
brug for det. Praktisk erfaring med implementering af ERP-sy-
stemer er en fordel.
 
DU TILBYDES
I HM koncernen kan vi tilbyde en udfordrende stilling, hvor der 
er mulighed for at præge og planlægge din arbejdsdag. Vi er en 
virksomhed som har fokus på gode resultater og udvikling af 
vores medarbejdere. 

Gode kollegaer og gode sociale arrangementer. Løn efter kvali-
fikationer inkl. pension og sundhedsordning.

SÅDAN GØR DU
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, men venter gerne på
den rette kandidat. Alle ansøgninger behandles løbende. Send 
din ansøgning med vedlagt CV på mail til: job@hm-as.dk mær-
ket ”Controller”. 

Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du velkom-
men til at kontakte økonomichef Pierre Pedersen på telefon  
20 62 26 94.

Horsens, 5. februar 2020
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HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev 
overtaget i 2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var der 
40 medarbejdere – i dag er vi 110 medarbejdere. HM Koncernen omfatter 
bl.a. selskaberne HM Entreprenør, HM Grus og HM Genbrug samt flere in-
vesterings- og ejendomsselskaber. HM Entreprenørs kerneområder er jord, 
kloak, beton og belægning. Vores kunder er offentlige, kommunale, forsy-
ningsselskaber, hovedentreprenører og private virksomheder. Vi arbejder i 
hele Danmark, og følger vores kunder til både Sverige og Tyskland.

HM Koncernen har egne grusgrave og genbrugsplads og det betyder, at 
vi kan tilbyde vores kunder en totalløsning indenfor entreprenørarbejde, 
råstoffer og genbrug af byggeaffald. En væsentlig faktor for vores vækst 
er, at vi tør udfordre, hvad der er muligt i branchen, vi leverer kvalitet, og 
er ordholden. Vi involverer vores dygtige og kompetente medarbejdere, og 
arbejdsglæde er altid på dagsordenen.

Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk

Har du lyst til at komme på en rejse hos HM, hvor forretningsgange og struktur skal bygges op, 
foruden et ERP skifte i koncernen, hvor det forventes, du får en nøglerolle i implementeringen?
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