
Som kommerciel Business Controller får du en central rolle i ud-
viklingen af salget og vores kommercielle koncepter. Stillingen er 
nyoprettet og der er derfor store muligheder for selv at påvirke 
indholdet af stillingen.

Der vil være en række centrale opgaver i forhold til de retnings- 
linjer, som er bestemt på overordnet niveau. Du kommer til at ser-
vicere salgsledelsen med forskellige former for analyser, rappor-
ter og driftsmæssig support.

Det analytiske og forretningsmæssige arbejde skal understøttes 
af, at du har styr på detaljerne og kan supportere salgsledelsen 
med opgaver af mere hands-on karakter, såsom udarbejdelse af 
budgetter, strukturering af opgaver samt brug af PowerBI og 
ERP-systemet NAV15.

Dit daglige samarbejde med salgsledelsen, vil være central for at 
sikre forståelse, fremdrift og eksekvering på såvel eksisterende 
områder, som i udviklingen af nye processer, rapporter og/eller 
metoder.

ARBEJDSOPGAVER:
• Optimering af KPI rapportering
• Analyse af kundeporteføljer
• Analyser af kunde og vare sammensætning
• Controlling af prøve- og lånemøbler
• DG- og profitabilitetsanalyser
• Understøtning af den generelle salgsudvikling
• Diverse PA opgaver for salgsledelsen

KOMMERCIEL BUSINESS CONTROLLER 
MED STUKTURERET MINDSET
BRÆNDER DU FOR ANALYSER OG FORRETNINGSUDVIKLING? 
SÅ ER DENNE STILLING HELT SIKKERT NOGET FOR DIG.

 
TELEFON 70 24 70 24

 
INFO@SCANOFFICE.DK

 
WWW.SCANOFFICE.DK

SCAN OFFICE ER LANDSDÆKKENDE LEVERANDØR AF INDRETNINGSLØSNINGER
Scan Office A/S er landsdækkende leverandører af kontormøbler til det danske erhvervsliv inden for både den private og offentlige sektor. Virksomheden er 
100% danskejet og har i dag ca. 110 ansatte. Hovedkontoret er beliggende i Herlev og derudover har vi 8 kompetencecentre fordelt rundt om i landet samt 
showrooms i både Herlev, Horsens, Esbjerg, Fredericia og Aalborg. Vi har rødder i den skandinaviske møbeltradition og leverer alt fra populære danske 
designklassikere til kontormøbler. Vi har en sund og voksende økonomi og er blandt markedets førende leverandører til kommuner og B2B-markedet.

DET VIL VÆRE EN FORDEL, HVIS DU:
• har stærke kompetencer i brug af Excel og gerne på højt niveau
• forstår at skabe overblik og transformere store mængder data
•  er analytisk og struktureret med et forretningsmæssigt mindset 

og evner at sætte dig ind i arbejdsgange og procedurer
• er selvstændig, selvkørende og proaktiv
• kan holde et overblik over alle facetter af processerne
• er god til at skabe overblik

HVAD KAN SCAN OFFICE TILBYDER DIG?
• En attraktiv og moderne arbejdsplads med gode kolleger
• Årligt medarbejderarrangement for hele koncernen
• En god løn der matcher dine kvalifikationer

ARBEJDSPLADS
Scan Office A/S, Ellekær 12, 2730 Herlev.

ØNSKER DU AT SENDE OS EN ANSØGNING?
Sidder du inde med lysten til at gøre en forskel sammen med os, 
så send os gerne din ansøgning, CV samt evt. relevante bilag til:  
job@scanoffice.dk – vi ser frem til at høre fra dig.

Ønsker du at vide mere om virksomheden eller har du brug for 
mere information om selve stillingen, så kan vores kommerciel  
direktør, Frank Lindhøj kontaktes på 30 16 78 50. Alternativt kan 
du sende en mail til fl@scanoffice.dk

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, så derfor afholdes sam-
taler løbende. Alle henvendelser behandles fortroligt.


