CASA søger business controller til byggeprojekter i
København
CASA er én af Danmarks førende virksomheder indenfor
udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores byggevirksomhed har landsdækkende aktiviteter, og en årlig
omsætning på omkring DKK 1,8 mia. og er i fortsat høj
vækst. CASA har hovedsæde i Horsens og afdeling i
København.
Kendt for at se kreative muligheder og løse udfordringer i
dialog med kunder og medaktører er CASA en foretrukken
samarbejdspartner for en række professionelle bygherrer,
herunder pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere
og almene boligselskaber.
Foruden høj faglighed er de drivende kræfter i CASA et
godt købmandskab, som bygger på tillid, ordentlighed,
respekt og synlighed.
Jobbet
CASAs økonomifunktion består af et team på pt. 8 personer. Din base bliver på CASAs kontor i København. Du
vil primært skulle supportere projektcheferne ude på de
forskellige byggepladskontorer, som er beliggende i hele
Danmark dog med hovedvægten i København.
Du får direkte reference til selskabets økonomichef og
bliver involveret i projekter fra tocifrede millionbeløb og
opefter.

Om dig
Du har en økonomisk baggrund f.eks. uddannet HD(R) og
har arbejdet mindst 2 år indenfor byggebranchen eller opnået din erfaring via rollen som revisor for en entreprenørvirksomhed.
Vi bruger økonomisystemet Navision, hvorfor det er en
fordel, hvis du har erfaring hermed. Derudover er du
superbruger af Excel.
Du arbejder med en positiv indstilling og har de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer. Du er ansvarsbevidst og arbejder fokuseret. Klar til at holde fast i beslutninger, når dette er påkrævet samt til at guide og hjælpe
dine kolleger på bedste vis.
Vi tilbyder
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed med
højt til loftet blandt gode kolleger, hvor vi stræber efter
en fornuftig balance mellem arbejde og fritid
• Et arbejdsklima med en god tone og serviceminded
indstilling, hvor tillid er grundstenen
• Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i
en virksomhed i stor vækst
• Løn og ansættelsesvilkår der matcher dine
kvalifikationer

Som business controller bliver du en yderst vigtig samarbejdspartner for den økonomi-ansvarlige projektchef:
Du fungerer som dennes højrehånd på økonomiområdet,
og sammen har I altid styr på den økonomiske status i
projektet og sikringen af det skriftlige aftalegrundlag. Jo
større projekt jo tidligere vil du blive involveret.

Læs mere om CASA og vores spændende projekter på
www.casa-as.dk

Vil du bygge med?
Send din ansøgning og CV snarest muligt til HR chef
Susanne Fürstenberg pr. mail til sfu@casa-as.dk.
Spørgsmål til stillingen rettes til økonomichef Jan
Giversen på +45 2118 5570

Ansøgningsfrist senest den 1. februar 2018.
Vi behandler ansøgninger løbende – stillingen
ønskes besat snarest.

CASA A/S, Havnen 5, 8700 Horsens

