
 
 
 
  
 
 
 
 
Er du passioneret omkring regnskab, og brænder du for at få tallene til at stemme? Har du flair for IT, og brænder 
du for at arbejde med IT værktøjer og ERP systemer, og trives du i et mindre team, hvor ansvar og 
selvstændighed er i højsædet, og hvor der kan være mange bolde i luften? 

 
Drømmer du om en fremtid inden for regnskab og økonomi? Er du kvalitetsbevidst, energisk og klar til at tage hul 
på din karriere i en spændende og international virksomhed? Så har vi måske den perfekte stilling til dig. 

Reesink Construction A/S har siden 1975 været importør af JCB-maskiner i Danmark. JCB tilbyder et omfattende 
maskinprogram til at løse mange forskellige opgaver i entreprenørbranchen. Reesink Construction er en del af den 
235 år gamle hollandske koncern Royal Reesink som har 40 datterselskaber. Koncernen har mere end 2500 
medarbejdere fordelt over 10 lande, som alle har én ting til fælles – passion for maskiner og logistik. Du bliver 
derfor en del af et fællesskab, hvor alle har interessen for maskiner. 
 

Hvad kan du forvente?     
Vores nye Controller vil være placeret på vores kontor i Ulfborg, men få et tæt samarbejde med vores 
økonomichef og de øvrige kollegaer i vores økonomi- og IT afdeling. Økonomiafdelingen er i dag opdelt på vores 
to lokationer i hhv. Ringsted og Ulfborg, hvorfor jobbet kræver en stor grad af god og løbende kommunikation, da 
vi skal have hverdagen til at fungere på tværs af landet. 

 

Hvad skal du lave som Controller hos os? 
Du skal være med til at sikre, at vi kan færdiggøre vores månedsregnskab på korrekt vis og til de givne deadlines, 
samt assistere med rapportering til ledelse, moderselskab og OEM.  

Du vil derudover skulle fungere som superbruger i vores ERP-system, og deltage aktivt i implementeringen af nye 
system- og IT-løsninger.  

Du vil skulle deltage i økonomiafdelingens opgaver, både som ansvarlig for nogle og backup for andre. 
Opgaverne omfatter bl.a. fakturering, debitor/kreditor, finansbogholderi, afstemninger, lønkørsel, indberetninger af 
moms, afgifter og statistikker, samt rapportering.   

Derudover vil der være ad hoc-opgaver for hhv. HR og IT. 

 
Vores nye medarbejder skal kunne 

• arbejde struktureret og selvstændigt 
• være omhyggelig og have fokus på en god egenkontrol  
• være skarp på en god og givende kommunikation 

CONTROLLER 



• følge vores givne forretningsprocesser og samtidig kunne bidrage til fortsat udvikling af disse 
• bidrage til teamet med en positiv indstilling, nysgerrighed og masser af energi 
• have flair for IT og interesse i at udvikle sig til superbruger af vores ERP-system. 
• have erfaring som regnskabsmedarbejder 

 

Erfaring i og kendskab til Business Central 365 vil være en fordel, men absolut ikke et krav. Du er vant til at arbejde 
i Office pakken, særligt Excel. Kendskab til engelsk vil være en fordel, da det er vores koncernsprog. 

 

Interesseret? 
Vil du være en del af vores spændende arbejdsplads og synes du, at en stilling som Controller kunne være noget 
for dig, vil vi gerne høre fra dig snarest muligt og senest den 30. marts 2023.  

Send os din ansøgning og/eller dit CV pr. mail til hr@jcb.dk.  
 

Vi afholder løbende samtaler og venter gerne på den rigtige. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte vores 
Økonomichef, Karina Obling Petersen på kop@jcb.dk eller tlf.: 5172 0783. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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