
Vi gør virksomheder mere effektive og medarbejderes liv lettere. Vi erstatter processer, der involverer
papirdokumenter, Post-its, regneark, og e-mails med let anvendeligt software. Vores Next® smart 
process-applications øger virksomhedens effektivitet og skalerbarhed — og den personlige arbejdsglæde. 
Siden 1986 har vi serviceret kunder fra hele verdenen gennem et netværk af certificerede partner, og 
egne kontorer i Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Økonomi, regnskab og BI  
Som en del af det øverste lederteam 
forventer vi, at du indtager rollen som 
proaktiv sparringspartner for både C-Level 
og datterselskaberne, herunder sikre, at 
relevante analyser og økonomibetragtninger 
indgår i beslutningsprocesserne. At være 
proaktiv betyder også at udfordre estimater, 
vurdere konsekvenser af koncerntransaktioner 
— samt identificere og stå i spidsen for 
projekter, der kan skabe merværdi. Sammen 
med dine dygtige medarbejdere forventes 
du løbende at videreudvikle og optimere 
de daglige regnskabs-/bogholderirutiner og 
rapporteringsprocesser.

Af yderligere opgaver kan bl.a. nævnes:

 • Sammensætte og perspektivere nøgletal 
for ledelse, datterselskaber og bestyrelse 

 • Styring og gennemførelse af 
budgetproces

 • Controlling og økonomiske analyser
 • Optimere udnyttelsen af IT-værktøjerne i 

ERP og BI
 • Månedsafslutninger
 • Konsolidering af regnskaber / årsregnska-

ber på tværs af syv lande

I opstartsfasen får du gode muligheder for at 
lære forretningen at kende indefra, så du får de 
rette forudsætninger for succes i jobbet. 

Forretningsforståelse og 
overblik
Din absolutte styrke er koblingen mellem 
tal og forretning. Du har en længevarende 
videregående uddannelse kombineret med solid 
regnskabsmæssig indsigt, f.eks. fra revision 
suppleret af erfaring fra en regnskabsfunktion i 
en international virksomhed.

Kvalifikationer som superbrugerniveau i  
Excel / BI værktøj samt dansk og engelsk i skrift 
og tale er en naturlig del af dine kompetencer. 
Du er typen, der har ambitioner om at gøre en 
reel forskel i forretningen — derfor tager du 
også gerne ’det lange seje træk’.

Samarbejde på tværs af landegrænser 
falder dig naturligt, fordi du formår at 
kombinere kompetencer, kulturforståelse og 
kommunikation. Derfor vil det også være let 
for dig at motivere internationale kolleger til at 
levere valide tal til tiden.

Du har et veludviklet overblik og en skarp 
analytisk sans. Din arbejdsstil er struktureret, 
målrettet og indeholder et ekstra gear, når det 
kræves. Til sammen gør disse kvaliteter dig til 
en respekteret og vellidt samarbejdspartner for 
dem omkring dig.

Vi arbejder på tværs af 
grænser
Vores Admin & Finance afdeling er et team 
bestående af fem kollegaer, der arbejder fra tre 
europæiske lande. Du vil have base i Herning, 
Danmark og vil lede det daglige arbejde for to 
fuldtidsmedarbejdere, men du vil også arbejde 
sammen med dine deltidsmedarbejdere i Norge 
og Tyskland. 

International vækst
I Nextway er vi i fuld gang med en ambitiøs 
international vækststrategi. Vore kunders 
digitale transformation sker hurtigere end 
nogensinde. Derfor skal vi have flere talenter 
ombord. I Danmark, Finland, Tyskland, Norge, 
Sverige, Schweiz og Storbritannien — overalt. 

Vi lever vores værdier
Nextway er ikke styret af store tykke regel- og 
lovbøger. Vi tror meget på at have delte værdier 
som vejledende principper, der bestemmer 
vores adfærd og handlinger. Unified, Easy, 
Smart, Respectful og Ambitious er de fem 
paragraffer i vores grundlov. Du skal acceptere 
disse for at blive inviteret med. Punktum.

Interesseret?

Send din ansøgning og CV til 
job@nextway.software og mærk ansøgningen 
”DK-007 International Økonomichef”. Vi 
behandler alle ansøgninger fortløbende, når de 
modtages. Og du kan føle dig sikker på, at vi 
behandler din ansøgning med fuld fortrolighed.

Hvis du har spørgsmål, kontakt Thomas — din 
fremtidige chef — på the@nextway.software. Mailroom automatisering

— med Next®
Nextdays 
— innovation for fremtiden

international økonomichef

Er du en erfaren regnskabsfører med revisorbaggrund og lederevner? Kunne du tænke dig at 
påvirke forretningsbeslutninger på tværs af syv markeder fra vores hovedkontor i Herning?

— Herning
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