
Er du skarp til tal og kan du have overblik over et moderne bogholderi? 

Vil du arbejde i et velkonsolideret lokalt forsikringsselskab? 

Vil du have stor indflydelse på, hvordan du løser dine opgaver? 

Business controller 
til lokalt, stærkt og voksende forsikringsselskab 

Økonomiafdelingen i Storstrøms Forsikring 
vægter digitalisering og automatisering 
meget højt. Daglig bogføring er automatise-
ret via Navision med tilhørende applikation-
er, der sikrer høj effektivitet og et sikkert 
godkendelsesflow i organisationen. 

Økonomiafdelingen har det fulde ansvar for 
bogholderi, controlling af forsikringsforret-
ningen, lønadministration og rapportering 
i Storstrøms Forsikring og datterselskabet 
Stofo Ejendomme ApS, der ejer selskabets 
kommende domicilejendom på Farø.

Da vores nuværende controller flytter til udlandet, 
søger Storstrøms Forsikring en Business controller 
til at varetage opgaverne i en moderne økonomiaf-
deling i tæt samarbejde med én aktuarstuderende 
og økonomichefen. Du vil få ansvar for følgende:

•  Bilagsflow og controlling i Navision

•  Afstemning af månedsbalancer

•  Lønadministration

•  Restance og ristorno administration

•  Betjening af kunder med betalingsspørgsmål

•  Klargøring af materiale til revisor

•  Controlling af omkostninger  
 

Herudover vil den rette profil deltage i udarbej-
delse af månedsrapportering, halvårsrapport, 
årsrapporter, budgettering, samt omfattende 
og komplekse kvartalsmæssige og årlige indbe-
retninger til Finanstilsynet.

DIN BAGGRUND
Vi forventer, at du har en baggrund inden for regn-
skab eller revision. Vi forestiller os, at du har en 
uddannelsesmæssig baggrund som HD, HA eller 
cand.merc og +5 års erfaring fra en lign. stilling. 
Vi ser også gerne, at du har erfaring med Office-
pakken, NAV2018 og forsikringssystemet T IA 
- men dette er ikke et krav. 

VI TILBYDER
En stilling i en spændende økonomiafdeling, hvor du 
løbende vil få mere ansvar i takt med, at du udvik-
ler dig. Storstrøms Forsikring G/S er en virksomhed 
med en uformel kultur, hvor vi vægter gensidig re-
spekt og humor højt. I forbindelse med opstart vil 
du få en grundig introduktion til programmel, den 
forsikringsmæssige forretning samt det forsikrings-
tekniske regnskab.  

Ansættelse på overenskomstmæssige vilkår og løn 
efter kvalifikation. Pension, sundhedsforsikring, mas-
sageordning samt fleksible arbejdstider. Der er mu-
lighed for hjemmearbejdsplads op til 2 dage om ugen. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du kan læse mere om Storstrøms Forsikring G/S på 
www.stofo.dk

Har du spørgsmål til stillingen som Business 
controller, er du meget velkommen til at kontakte 
Økonomichef, Henrik K. Mogensen på telefon
27 12 11 27 eller hkm@stofo.dk

Finder du stillingen interessant, så send venligst 
ansøgning, CV, samt relevante udtalelser og 
eksamens - / kursuspapirer til Økonomichef, 
Henrik K. Mogensen på hkm@stofo.dk senest 
den 20. maj 2022. Tiltrædelse er snarest.


