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Group Business Controller 
 

Georg Jensen søger en erfaren, ambitiøs og forretningsorienteret Group Business Controller til vores 

Controlling Team. Du kommer til at rapportere til Head of Business Controlling og bliver en del af et større 

Finans team med kollegaer i både USA, Asien og Australien samt på hovedkontoret på Frederiksberg.  

 

Vil du være en del af en international virksomhed med en dansk historie, der går mere end 115 år tilbage, 

hvor kvalitet, skandinavisk design, og ekstraordinær service er nøgleordene i din hverdag? Georg Jensen er 

en af de førende virksomheder inden for en eksklusiv og ”high-end” smykke branche og premium home 

branche. Vi stræber efter at bevare vores stærke brandposition for at sikre, at vores kunder fortsætter med 

at være inspireret af Georg Jensens produkter.   

 

Jobbet: 

Vi tilbyder en spændende rolle, hvor du bliver ansvarlig for vores globale online forretning samt vores 

Europæiske Retail netværk. Du vil agere finansiel sparringspartner for de område-ansvarlige og skabe en 

bedre og mere klar rapportering.  

 

Det er essentielt, at du har gåpåmod, arbejder selvstændigt og har en vilje til at gennemføre opgaverne så 

effektivt som muligt. Derfor sætter vi pris på din indsigt og holdning til eventuelle nye måder at arbejde på, 

som udfordre den nuværende tilgang og som kan lede til de bedst mulige slutresultater.  

 

Vi kan tilbyde:  
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Et udfordrende og udviklende job i en inspirerende virksomhed med et spændende brand i international 

udvikling med en førende position indenfor vores områder. Vi har en bred kontaktflade nationalt såvel som 

internationalt, og vores dagligdag er præget af forandringer og højt tempo.  

Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt, men der må påregnes merarbejde i perioder.  

Georg Jensen tilbyder sine medarbejdere fleksible arbejdsvilkår med mulighed for hjemmearbejdsdage og 

en stor grad af indflydelse på opgaver og indhold.  

 

Dine primære arbejdsopgaver: 

• Finansiel sparringspartner for forretningen 

• Optimering af rapportering 

• Validere og godkende business cases 

• Cost/benefit analyser  

• Omkostningsstyring og opfølgning  

• Forberedelse og assistance til budget- og estimeringsprocessen  

• Ad hoc-projekter inden for ’business controlling’  

 

Dine primære kvalifikationer:  

 

• ”Hands-on” personlighed  

• Struktureret og løsningsorienteret 

• Stærke talmæssige færdigheder og et analytisk mindset 

• Dygtig MS Office bruger 

• Erfaring med e-com og retail er en fordel 

• Servicemindet holdspiller  

• Er flydende i tale og skrift i forretningsengelsk   

• Forståelse for et regnskab 

• Positiv og med en god portion humor 

 

Din profil:  

• Videregående uddannelse inden for regnskab/økonomi 

 

Yderligere information: 

Har du spørgsmål til jobbet, kontakt Brian Thomassen på brt@georgjensen.com. Derudover vil vi foreslå, at 

du kan besøge vores hjemmeside på: www.georgjensen.com.  

 

Arbejdssted:  

Georg Jensen Hovedkontor, Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg  

 

Din ansøgning: 

Følg venligst dette link for at ansøge.  

Vi vil holde samtaler igennem processen og vil forsøge at besætte stillingen hurtigst muligt.  

 

mailto:brt@georgjensen.com
http://www.georgjensen.com/
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=394&ProjectId=175690&DepartmentId=17549&SkipAdvertisement=true
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Som en global virksomhed afhænger vi af diversitet både i forhold til kultur og tankegang for at opfylde 

vores mål. For at sikre os dette, søger vi talentfulde, kvalificerede medarbejdere i vores afdelinger rundt om 

i verden uafhængigt af race, hudfarve, køn, inkl. graviditet, kønsidentitet og udtryk heraf, national 

oprindelse, religion, seksualitet, handicap, alder, civilstand, statsborgerskab, veteran-status, eller anden 

beskyttet klassificering under national eller lokal lov.  

 

Georg Jensen er et dansk designhus kendt for sin tidløse skandinaviske æstetik, overlegent håndværk og 

visionære samarbejde med førende kunstnere og designere. Virksomheden blev grundlagt i København i 

1904 af sølvsmeden Georg Jensen og designer produkter lige fra smykker, ure og interiør produkter til 

større sølv mesterværker og jule kollektioner. 

 Vi er stolte af vores mere end 1.200 højt kvalificerede, servicemindede og passionerede medarbejdere, 

der arbejder enten på hovedkontoret i København eller i et af 10 internationale datterselskaber, der 

repræsenterer tæt på 100 butikker og 2.000 engroskonti globalt.  


