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Økonomichef 

SCANBUR A/S, Karlslunde 

SCANBUR A/S søger en ambitiøs og faglig dygtig Økonomichef, der tillige har ansvar for IT og har lyst til at arbejde 

i en international virksomhed. 

SCANBUR A/S er markedsledende og udvikler, producerer og markedsfører egne produkter samt distribuerer 

udstyr og forbrugsvarer til forskningsafdelinger inden for life science-branchen. Scanbur har cirka 60 ansatte i 

Norden, England og Tyskland – hvoraf langt størstedelen arbejder på hovedkontoret i Karlslunde, Danmark. 

Selskabet blev i 2020 tilbagekøbt af grundlæggerfamilien og har siden oplevet stor vækst. Du kan læse mere om 

SCANBUR her: www.scanbur.com. 

Med reference til CEO, og som en del af ledergruppen, får du en spændende og varieret hverdag, dine opgaver 

bliver blandt andet: 

• Ansvarlig for økonomifunktionen i hele SCANBUR-koncernen inkl. datterselskaber i Norge og Sverige 

• Ledelsesansvar ift. fire kollegaer i økonomiafdelingen 

• Regnskabsaflæggelse og rapportering på måneds-, kvartals- og årsbasis 

• Controlling  

• At udarbejde budgetter, herunder likviditetsbudgetter 

• At levere nøgletal og regnskabsanalyser til direktion og bestyrelse 

• At fungere som sparringspartner for ledelsen 

• Optimering af processer og IT-værktøjer. Superbruger af Excel. 

• Samarbejde med bank, revisor, forsikringsmægler og IT-leverandører mv. 

Den rette kandidat 

Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som revisor, cand.merc., HD (R) el.lign. og har minimum 3 

års erfaring som økonomi- og regnskabsansvarlig eller tilsvarende stilling med gode resultater i en international 

virksomhed. Det er en fordel du har erfaring med projektcontrolling. 

Desuden er du en proaktiv, talminded person, der involverer dig i tingene og som ikke er for fin til selv at tage fat. 

Du er systematisk, struktureret, har en god forretningsforståelse og er god til at analysere tal. Du bidrager derfor 

med forslag og idéer til optimering af forretningen, arbejdsrutiner og systemer. Solid erfaring med Microsoft 

Dynamics AX er en fordel.  

SCANBUR tilbyder dig 

• At indgå i ledergruppen og være med til at udvikle Scanbur 

• Et job med gode personlige- og faglige udviklingsmuligheder 

• Lønpakke inkl. pension og sundhedsforsikring ud fra kvalifikationer 

Ansøgning 

Passer ovenstående på dig bedes du venligst sende en ansøgning – vedlagt CV – på mail til HR, Jane Wulff, 

jaw@scanbur.com. 

Yderligere spørgsmål kan rettes til Jane Wulff, tlf. 26194090 

Tiltrædelse snarest muligt.  

Samtaler foretages løbende. 

 

 

 


