
 

 

 

 

DU FÅR EN AFGØRENDE ROLLE I VORES SPÆNDENDE VÆKSTREJSE 

Som økonomiansvarlig hos DAMRC får du en central rolle med ansvar for økonomistyring og drift af økonomi-

opgaver og processer. Du kommer til at arbejde sammen med ledelsesteamet, og du medvirker til at kvalificere 

økonomiske og administrative beslutninger med reference til vores direktør. 

 

HAR DU STYR PÅ FINANSERNE?  
Dine opgaver omfatter blandt andet: 

• At assistere ved budgetudarbejdelse og løbende opfølgning på finansielle nøgletal 

• Risikohåndtering og likviditetsstyring 

• Fakturering, moms- og projektregnskab 

• Bogføring, lønkørsel og betaling af regninger  

• Dialog med banker i forhold til finansiering m.v. 

• Kontingentopkrævninger, debitor- og kreditorstyring 

• Udarbejde regnskabsmateriale til grundlag for revision 

• Udarbejde projektegenskaber 

• Fast kontaktpunkt til lokale myndigheder og eksterne finansielle relationer med henblik på at sikre korrekte 

indberetninger i henhold til moms, statistik og løn 

• Driftsoptimering, arbejdsgange, processer, effektivisering og optimering af arbejdskapital 

Du kommer på sigt til at arbejde mere på tværs af organisationen og får mulighed for at deltage i tværfaglige 

projekter. Vi er i kraftig vækst og har derfor mange roller, vi skal have besat, så der er stor mulighed for at præge 

din egen stilling. 

 

 

 

Kan du tage det overordnede ansvar for vores økonomistyring? Er du en dygtig, erfaren, IT-kyndig og regn-

skabsuddannet person? Er du selvkørende og skrap til at holde snor i cash flow, måneds-, års- og projekt-

regnskaber? Vil du udføre daglige bogholderiopgaver og varetage alle regnskabs- og økonomiopgaver i 

organisationen? Kan du anvende din økonomiske viden og kombinere med en stærk forretningsorienteret 

indsigt til at rådgive ledelsen? Kan du svare ja til dette, er du måske vores nye kollega. 



 
 

www.damrc.com  Sandagervej 10, 7400 Herning   

DINE FAGLIGE EGENSKABER 

• Du har en relevant uddannelse indenfor regnskab og økonomi, f.eks. HD (R.), cand. merc. el.lign.  

• Du har minimum 5 års erfaring som økonomiansvarlig i en mindre virksomhed eller 5 års relevant 

økonomierfaring fra en større virksomhed med selvstændig varetagelse af bogholderi, rapportering, 

regnskabsaflæggelse m.v.  

• Du er en målrettet ”hands on” forretningsorienteret profil, der selvstændigt varetager alle opgaver på 

operativt og taktisk niveau  

• Du er stærk på IT og kan indgå i udvikling og optimering af økonomisystem og medlemsdatabase  

• Du er løsningsorienteret og trives med mangeartede opgaver  

 

 

DINE PERSONLIGE EGENSKABER  

• Du er en holdspiller med udprægede samarbejdsevner. Målrettet og går altid efter bolden 

• Du er systematisk, analytisk stærk og følger tingene helt til dørs  

• Du er en naturlig leder og respekteret på grund af din adfærd  

• Du har mod på at indgå i en organisation i konstant udvikling, hvor alle bidrager og løfter i flok  

 

HVAD TILBYDER VI?  

Et spændende job i en organisation, som er på en ambitiøs vækstrejse, og hvor antallet af medarbejdere 

forventes at være fordoblet i løbet af 2023. 

Du får et job, hvor din indflydelse og arbejdsindsats virkelig er værdifuld, og hvor der er mulighed for personlig og 

faglig udvikling. En arbejdsplads med familiær stemning og iværksætterånd og hvor alle giver en hånd med, hvor 

det behøves. 

Jobbet er tænkt som en fuldtidsstilling, men vi er åbne for reduceret tid, hvis din profil matcher vores krav.  

Vi tilbyder en lønpakke, der afspejler kravene i jobbet og din baggrund. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte direktør Klaus Bonde Ørskov på 3051 6085. 

Vi indkalder løbende til samtale, så skynd dig at sende din ansøgning og dit CV til work@damrc.com.  

Startdato: 1. marts eller snarest derefter. 

 

Danish Advanced Manufacturing Research Center 

DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center - er førende inden for metalbearbejdning og 

internationalt anerkendt for banebrydende innovationer. 

Vores opgave er at hjælpe danske virksomheder til succes gennem innovation og brug af nyeste teknologi. 

Vi er i tæt samarbejde med vores medlemmer, der bl.a. tæller flere førende virksomheder inden for 

metalforarbejdning og maskinindustri.  

 

DAMRC beskæftiger pt. 18 medarbejdere på adressen i Herning 
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