Davia udlejer kvalificeret mandskab og tilbyder også at udføre en lang række opgaver indenfor forskellige
brancher. Med fokus på kvalitet og deadlines yder vi professional support og service inden for brorenovering, vind turbine service, containerløsninger, overfladebehandlinger, adgangsudstyr. Vi har altid det rigtige
udstyr og de bedst kvalificerede og certificerede medarbejdere til alle slags krævende jobs on – og offshore.
Davai er Gazellevirksomhed og AAA kredit ratet. Davai har hovedkontor i Grenå og afdelinger i Hvide Sande,
Esbjerg og Rødby samt i Litauen. Læs mere om Davai A/S på www.davai.dk.
Som en yderligere styrkelse af økonomifunktionen, søger vi nu til en nyoprettet stilling en stærk og selvstændig

Regnskabschef med revisor baggrund
Davai koncernen består af 8 selskaber med aktiviteter i en række lande. Vi har bl.a. eget selskab i Litauen og
håndterer en bred vifte af opgaver for kunder i ind- og udland. Vi har op mod 100 ansatte fra forskellige
lande og er kendt for vores store fleksibilitet og servicegrad.
Med reference til den administrerende direktør får du ansvar for økonomi- og regnskabsområdet. Du forventes selvstændigt at kunne varetage måneds-, kvartals- og årsregnskaber, budgetter, likviditetsstyring,

analyser, kalkulationer og økonomisk opfølgning. Du har kontakten til bank, revisor og advokat og er en
stærk sparringspartner til direktøren. Vi forventer, at du har en baggrund fra revisionsbranchen, så du er i
stand til at klargøre regnskaber til revision. Du har et solidt kendskab til regnskabssystemer, løn, skat og
moms, og du har formentligt prøvet kræfter med udenlandske selskaber. Du forstår vigtigheden af økonomiske analyser, et veldokumenteret regnskab og levering af gennemarbejdet bestyrelsesmateriale
Davai har mange forskellige nationaliteter ansat, hvorfor det er vigtigt, at du kan begå dig på engelsk. Du
skal forvente en mindre rejseaktivitet til selskabet i Litauen og arbejder ellers på hovedkontoret i Grenå,
hvorfor du forventes at bo indenfor max 45 minutters kørsel fra Grenå.
Du har en baggrund fra revisionsbranchen, og har måske været ude i en virksomhed som controller, regnskabschef eller lignede stilling efterfølgende. Du er opdateret på viden indenfor området og nysgering og
altid klar på en udfordring. Som person har du et højt drive og forstår vigtigheden af deadlines og fleksibilitet, når behovet for en ekstra indsats opstår.
Vi tilbyder et udfordrende og attraktivt job i en velkonsolideret international virksomhed i vækst. Du tilbydes en konkurrencedygtig fast løn samt pensionsordning. Kan du se dig selv i de krav, vi stiller, så send en
ansøgning som Word- eller PDF-fil mærket ”Regnskabschef Davai” til job@lundhr.dk Er der spørgsmål er du
velkommen til at kontakte Flemming Lund, Lund HR på tlf. 5077 0451.

