Økonomi- & administrationschef
Kunne du tænke dig at tage aktiv del i den grønne omstilling, og formår du at skabe balance
imellem stabil daglig drift og mange strategiske udviklingsprojekter? Så er det nu, du skal hoppe
ombord på toget, for du kan være lige præcis den økonomi- & administrationschef, vi søger.
Vi er ”fremme i bussen” – selv om vi kører tog. Staten har udvalgt Midtjyske Jernbaner til at
forestå indkøb og ”real-life test” af batteritog, som de første i Danmark. Selv om vores historie
går mere end 140 år tilbage, anses Midtjyske Jernbaner i dag for at være en af de mest kreative
og nytænkende virksomheder i branchen. Med udvidelse af driften og rigtig mange nye
projekter følger der også en væsentlig forøgelse af vores økonomiske aktiviteter.

Optimal økonomistyring og etablering af best practice
Med reference til den administrative direktør og som medlem af chefgruppen bliver du ansvarlig for virksomhedens samlede
økonomistyring, regnskab og rapportering – samt HR og it. Du vil også få en aktiv rolle i eksekveringen af vores strategi om at blive
Danmarks grønneste jernbane. Et fokusområde vil være at sikre implementering og optimering af vores nyerhvervede økonomistyringsog rapporteringssystem Microsoft BC. Du får ledelsesansvaret for 2 medarbejdere i administrationen. Rollen vil være strategisk, taktisk
såvel som hands-on, hvorfor du ikke skal være bange for selv at tage fat og lave rugbrødsarbejdet. Du bliver målt på at skabe
gennemsigtighed i hele værdikæden for at lette beslutningstagning på ledelsesniveau. Centrale opgaver knytter sig til:
❑ Udarbejdelse af måneds- og årsregnskaber for hele koncernen, herunder rapportering til chefgruppen, bestyrelse og ejerkreds
❑

Økonomistyring og rapportering med vægt på arbejdskapital, cash flow analyser, forecast, budgetter og likviditets- og risikostyring
med et naturligt fokus på hele tiden at optimere forretningen, forretningsgange og processer etc.

❑

Servicering af bestyrelsen

❑

Kontakt til bank, revisor, forsikringsselskaber, advokater og it-leverandører

❑

Gennemsyn af kontrakter for juridiske forpligtelser

❑

Lede HR-funktionen – herunder løse HR-relaterede opgaver og udarbejde politikker herfor

❑

Lede it-funktionen – herunder indkøb og vedligehold af it

Solid økonomisk indsigt og helhedsorientering
Du har formentlig en relevant finansiel videregående uddannelse og solid
indsigt i alle dele af økonomisk ledelse og styring. Du har arbejdet i eller
med organisationer, hvor du har været med til at modne de finansielle
processer, og du har sandsynligvis siddet i en lignende stilling, hvor du
har opbygget stærke kompetencer indenfor analyse og rapportering. Du
er kendt for at have et godt overblik og være et skridt foran i dine
analyser, fordi du som person hurtigt gennemskuer problemstillinger
samt evner at koble tal med forretningsforståelse. Dette, kombineret

med din faglige viden, gør dig til en efterspurgt sparringspartner – både
blandt lederkolleger og medarbejdere. Du er fleksibel med høj
arbejdsmoral og selvdisciplin, og så er du ikke mindst
samarbejdsorienteret. Du bevæger dig naturligt fra chefgruppemøder til
maskinrummet, har et smittende humør, går forrest, og bidrager positivt
til den gode stemning.

Din nye arbejdsplads…
Hos Midtjyske Jernbaner har vi en ambition om at være Danmarks grønneste jernbane og har
netop underskrevet købskontrakt på syv nye batteritog. Batteritogene, der skal køre på
Midtjyske Jernbaners togstrækninger Holstebro-Skjern og Vemb-Lemvig-Thyborøn, bliver de
første af slagsen i Danmark og skal erstatte vores nuværende dieseltogsæt fra ultimo 2024.
Midtjyske Jernbaner forsøger altid at ”komme op i helikopteren” og inviterer gerne andre
virksomheder eller kollegaer fra branchen, kommuner, region og staten med i vores projekter,
da vi mener, at bredt samarbejde skaber gode synergier og er til fælles bedste.
P.t. er vi ca. 60 medarbejdere, men vi har vokseværk, for der venter os mange spændende
projekter både på kort og længere sigt. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og høj
trivsel med fokus på frihed under ansvar. Vores flade organisation sikrer, at der ikke er langt fra

idé til handling.
Du kan læse mere om os på www.mjba.dk eller søge stillingen her:
Økonomi- og administrationschef
Interesseret i at høre mere om selve stillingen?

Alle henvendelser vedr. stillingen skal foregå til Human Talent ApS. Du er velkommen til at
kontakte rekrutteringsansvarlig Trine Sangill på 2990 0025 for yderligere oplysninger om
stillingen.

