CFO med hands-on erfaring og en strategisk profil
Med reference til proVeos CEO, Tonny Elsberg, og som
en vigtig del af ledelsen i proVeo bliver du en nøgleprofil i selskabets fortsatte udvikling og vækstrejse. I
jobbet får du ansvaret for:

korte beslutningsveje, højt til loftet, godt humør og en
uhøjtidelig omgangstone, hvor dagligdagen drives af
et brændende ønske om at hjælpe vores kunder. Du får
arbejdsplads på proVeos hovedkontor i Skanderborg.

• Sikring af virksomhedens finansielle sundhed og
stabilitet gennem fokus på likviditet, kapitalstruktur,
resultatudvikling og håndtering af forretningsmæssige
samt finansielle risici.
• Proaktiv og løbende monitorering af både indtægter,
udgifter og KPI’er.
• Konsistent finansiel rapportering, kontrol og planlægning for de enkelte aktivitetsområder.
• Gennem et helhedssyn vedr. drift og økonomi at være
sparringspartner for direktionen om den eksisterende
forretning og fremtidige strategiske initiativer.
• Optimering af forretningsgange.
• Indberetninger til Finanstilsynet og kontakt til revisor etc.

Om virksomheden

Faglig profil

•B
 aggrund fra en lignende rolle med hands-on
erfaring og et ønske om at tage næste skridt.
•E
 rfaring med økonomistyring, rapportering og
udarbejdelse af forecasts.
• Teoretisk uddannelse på kandidatniveau, fx cand.
merc. aud., cand. oecon eller HD-R.
• Revisor baggrund med et ønske om at beskæftige
dig med finansielle discipliner ud fra et bredere driftsøkonomisk perspektiv – evt. med virksomheder i den
finansielle sektor som kunder.
• Analytisk og struktureret – aktivt deltagende omkring
drift og udvikling af forretningen.
• Erfaring med optimering af forretningsgange.

Personlig profil

• Du mestrer analyse i detaljen uden at miste overblikket.
• Du er en udpræget teamplayer/-builder.
• Du kan drive opgaver og projekter med entusiasme,
stor arbejdskapacitet og vedholdenhed.
• Du sikrer, at deadlines overholdes og følger opgaverne
til dørs.
• Du er proaktiv og mentalt stærk.
• Du evner at have overblik og har en strategisk tilgang
i rollen som CFO.
• Du er uformel og bruger humor til at skabe en god
stemning omkring dig.
• Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale.

Vi tilbyder

En spændende og udfordrende lederstilling med fagligt
kompetente medarbejdere i en innovativ virksomhed i
vækst og et højt ambitionsniveau. Vi har klare værdier,

proVeo blev grundlagt i 2016 ud fra en vision om at
demokratisere investeringsverdenen. Filosofien er at
give formuende individer og selskaber muligheden for
at få det bedst mulige risikojusterede afkast til rimelige
omkostninger med udgangspunkt i kundens behov og en
holistisk porteføljetankegang.
Siden etableringen i 2016 er vi vokset markant og overvåger løbende forvalternes arbejde og holder kunderne
opdaterede om deres performance. Som de første i Danmark har vi udviklet en teknologisk platform, der giver
os adgang til depotbanker i Danmark. Det gør os i stand
til at hjælpe vores kunder med at evaluere afkast, risiko
og omkostninger. Desuden har vi med inspiration fra det
institutionelle miljø indsamlet data, der gør det muligt for
os at sammenligne de forskellige forvaltere på adskillige
kvantitative og kvalitative parametre.
Aktiviteterne i proVeo er organiseret i forskellige selskaber med individuelt, kommercielt fokus. På tværs af
selskaberne er etableret aftaler om indkøb af forskellige
services fra proVeo. De enkelte selskaber er fokuseret
på revenue streams, mens support streams leveres af
proVeo til de enkelte selskaber.
Som led i den fortsatte udvikling af proVeo søges nu en
hands-on CFO, der får betydelig indflydelse på proVeos
strategiske retning, resultater og udvikling. For nærmere
information om proVeo henvises til
www.proveo.dk.

Ansøgning

UnikRecruitment bistår proVeo ved denne rekrutteringsopgave. proVeo vil ikke blive bekendt med den enkelte
kandidats identitet uden forudgående aftale.

Søg stillingen
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Michael Kjærgaard
mk@unikrecruitment.dk
Tlf.: +45 22224000
Ansøgningsfrist: Snarest muligt

proVeo A/S, Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg, www.proveo.dk

