Permagreen Grønland A/S søger en Business controller i Nuuk
Permagreens økonomiafdeling søger forstærkning. Vi søger en selvstændig Business controller til
snarlig tiltrædelse i Nuuk. Du bliver en del af en økonomifunktion på 3 medarbejdere og en lærling og
du kommer til at arbejde tæt sammen med økonomichefen i forbindelse med controlling af
sagsøkonomien på Permagreens byggeprojekter. Du kommer bl.a. til at arbejde med arbejds- og
betalingsgarantier, forsikringer, månedlig opfølgning på økonomien på vores sager og du bliver en
vigtig samarbejdspartner i forhold til implementering af nyt ERP-system.
Stillingen er ny, så du er med til at udvikle din egen stilling. Der er tale om en stilling med en stor
kontaktflade, og du får lov til at bruge dit engagement og dine evner i en virksomhed, hvor du har
mulighed for at få indflydelse og gøre en forskel på området.
Permagreen Grønland A/S udfører byggeri i total- og hovedentreprise i flere byer i Grønland med
egenproduktion af jord-, beton-, maler-, murer og tømrerarbejde. Vi udfører projekter af
størrelsesorden 25-300 mio. kr. og er en virksomhed i vækst. Vi lægger stor vægt på alle projekter
udføres i høj kvalitet, med fuld fokus på sikkerheden under hele byggeprocessen.
Din profil:
Du har en HD eller Cand.merc. og gerne en baggrund fra revisionsbranchen og det vil være en fordel
at have erfaring fra en lignende stilling.
Du er en struktureret og kvalitetsbevidst person med gode analytiske evner og nysgerrighed i forhold
til både eksisterende og nye opgaver. Du har et godt overblik og er vant til at overkomme mange
opgaver i din hverdag uden at gå på kompromis med kvaliteten. Herudover har du en god
forretningsforståelse, du er tillidsvækkende, og du trives i en udadvendt rolle med mange kontakter.
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn.
Vi tilbyder et job med stor selvstændighed, og et godt arbejdsmiljø.
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Økonomichef Mette Kessel på +299 343848 eller via
mail mke@permagreen.gl
Spørgsmål af mere generel karakter kan rettes til Vivian Mørch Simonsen på vsi@permagreen.gl.
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”Business controller” sendes til vsi@permagreen.gl
Vi behandler indkomne ansøgninger løbende.
Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 60 år tilbage.
Med en omsætning på omkring 375 millioner kroner og ca. 275 ansatte, er Permagreen det største
lokale entreprenørselskab i Grønland. Permagreen Grønland A/S har Hovedkontor i Nuuk og
afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Qaqortoq og Narsaq.
Se mere på www.permagreen.gl.

