
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvare-
selskab med en årlig omsætning på godt 2 mia. kr.

Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer vi kvali-
tetsfoderløsninger til konventionel, økologi og non-gm m.v. 
Samtidig investerer og engagerer Vestjyllands Andel sig i den 

grønne omstilling - under behørig hensyntagen til klima, 
vandmiljø, fossil reduktion og dansk landbrug.

 
Vestjyllands Andel har ca. 4.000 medlemmer

og beskæftiger ca. 200 medarbejdere.

www.vja.dk

Vestjyllands Andel søger en financial controller, som 

vil være en del af en dynamisk og innovativ grovvare-

virksomhed, hvor kvalitet og trivsel er nøgleord.

Vestjyllands Andel er i konstant udvikling, og derfor 

er det vigtigt, at du ligeledes er forandringsvillig. Der 

er tale om en selvstændig stilling, hvor du naturligvis 

bliver en del af et dygtigt hold, men hvor vi samtidig 

forventer, at du selv er proaktiv. 

Har du desuden en fleksibel og engageret indstilling til 

dit arbejde samt et positivt og omgængeligt væsen?

Så er det faktisk lige dig, vi står og mangler!

Primære arbejdsopgaver:
• Udarbejde måneds- og årsregnskaber for vores fire 

   selskaber og tilhørende koncernregnskab

• Validere og analysere omkostningsbasen og regn-

   skabsgrundlaget

• Sikre overholdelse af årsregnskabsloven, momsregler 

   og andelsbeskatningen

• Udvikle vores finansielle rapportering

• Medvirke til optimering af økonomifunktionen

• Udarbejde energiregnskab

• Skabe grundlag for strategiske beslutninger f.eks. via 

   business cases

Det forventer vi af dig:
Vi forestiller os, at du har erfaring fra en stilling som 

controller, revisor eller lignende – meget gerne med 

viden om grovvarebranchen, men det er ikke et krav. 

Derudover har du en grundig tilgang til dine opgaver, 

og du formår at skabe overblik og overholde deadlines 

i en til tider kompleks hverdag.

Det tilbyder vi:
Vi tilbyder en afvekslende stilling i en udviklingsorienteret

virksomhed, hvor der er højt til loftet! Arbejdspladsen er 

som udgangspunkt på vores hovedkontor i Herning.

I Vestjyllands Andel står vi sammen om fælles mål, og i 

dagligdagen samarbejder vi ofte på tværs af de forskellige 

afdelinger. Vi er praktisk innovative og søger løsninger 

til gavn for kunderne. Det tror vi er årsagen til, at vi også 

fremadrettet vil være en foretrukken samarbejdspartner 

for dansk landbrug.

Sådan søger du jobbet:
Lyder ovenstående som et job for dig? Det håber vi og 

ser frem til at modtage din ansøgning via adressen 

job@vja.dk mærket ”Financial Controller”. Har du 

spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte 

CFO Anne Cathrine Larsen på mobil 2341 2669.

Vi behandler ansøgninger og indkalder til jobsamtale

løbende. Så send din ansøgning til os hurtigst muligt!

                            
      Viden om VA:

 

Er DU vores nye...

Financial Controller?
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