
 

Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted – Tlf.: +45 9919 2300 
 

Financial Controller 
 
Vi søger en ny, frisk kollega til at udføre finansiel controlling af alle afdelinger i Tican Fresh Meat A/S. Med reference til 
regnskabschefen bliver du en del af en økonomifunktion med i alt 4 medarbejdere, og du bliver den drivende kraft i forhold til at 
etablere, udvikle og vedligeholde vore rapporteringspakker. Derudover vil der være masser af andre spændende opgaver: 

Jobbet: 
 Implementering og optimering af nyt ERP system – samt løbende vedligeholdelse heraf 
 Systematisering/automatisering af afstemninger 
 Optimere/automatisere interne kontroller, workflows og processer i samarbejde med regnskabschefen 
 Medvirke ved afslutning og klargørelse af måneds- og årsregnskaber 
 Assistere med daglige opgaver på debitor- og kreditorsiden 
 Assistere med rapportingspakker til moderselskabet i Tyskland 
 Ad hoc opgaver 

 
Faglige kvalifikationer:  

 Du har en økonomiuddannelse – HA, HD(R) eller lignende  - måske har du været revisorassistent  
 Du er superbruger af Excel og har et godt kendskab til Officepakken 
 Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale – tysk vil være en fordel 

 
Om dig som person: 

 Du er proaktiv, ambitiøs og tager initiativ til nye projekter 
 Du har øje for procesoptimering og effektivisering 
 Du har et stort overblik og er struktureret og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne  
 Du værdsætter et godt samarbejde og giver dit bidrag til hertil 
 Du kan lide at arbejde med til tider korte deadlines 

 
Vi kan tilbyde dig: 
En selvstændig stilling i en organisation med en uformel omgangstone, gode kolleger og mulighed for personlig udvikling samt 
videreuddannelse. 
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning samt frihed under ansvar. Arbejdsstedet er Strandvejen 6, 7700 
Thisted. Tiltrædelse snarest efter aftale. 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til: Regnskabschef Rasmus Jensen, mobil +45 3010 3832. Ansøgning og CV sendes pr. email til 
job@tican.dk, mrk. Financial Controller. 
 
Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingen vil blive besat, så snart vi har fundet den rette kandidat. Vi glæder os til at høre 
fra dig! 
 
Tican er en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk og frosset svinekød til detail- og 
industrikunder. Vi har specialiseret os i svineslagtning, opskæring og udbening og har fokus på en dynamisk og 
fleksibel service over for leverandører og aftagere.  
 
Som en førende dansk fødevarevirksomhed tilbyder Tican et bredt sortiment af svinekødsprodukter til kunder i en lang 
række lande. 
 
Ticans produkter bliver fremstillet på vore virksomheder i Danmark og lever op til de strengeste krav til 
fødevaresikkerhed. Tican har en årlig produktion på 3,8 mio. svin. Det gør os til Danmarks andenstørste slagteri - og 
vi er i stadig vækst. 


