
I Novafos sætter vi nye standarder. Vi vil være på forkant med ny viden, teknologi og metoder, der både 

kan sikre den daglige drift og ruste os til fremtidens udfordringer med højere effektiviseringskrav og store 

klimaudfordringer. Novafos arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtigt udvikling.   

 

Novafos søger en juniorcontroller 
Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, 

Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi sørger for, at der er rent vand i hanen hos vores 

forbrugere, og at spildevand og regnvand ledes væk og renses. I Novafos er vi ca. 280 medarbejdere. 

Vi søger en juniorcontroller til vores økonomiteam. I teamet er vi 6 medarbejdere, der arbejder med mange 

forskellige opgaver inden for ekstern rapportering og intern ledelsesrapportering. Vi er et engageret team 

med en bred kontaktflade i virksomheden. Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde med et højt fagligt 

niveau og på at være hjælpsomme kollegaer. 

Dine primære arbejdsopgaver 
• Assistance i forbindelse med budgettering/opfølgning/rapportering for 16 vand- og 

spildevandsselskaber med et årligt investeringsbudget på ca. 800 MDKK. 

• Oprettelse af anlægsprojekter i selskabernes anlægskartoteker. 

• Administration af garantistillelser i forbindelse med anlægsprojekter. 

• Assistance i forbindelse med controlling af driftsomkostninger for vand- og spildevandsselskaber. 

• Oprettelse af driftsager i vand- og spildevandsselskaberne. 

• Assistance i forbindelse med tilpasning af vores økonomisystem (Microsoft Dynamics NAV 2015). 

• Assistance i forbindelse med rapportering fra vores BI-system (ACINTA). 

• Ad hoc-analyser for vores ledelsesgruppe. 

Dine kompetencer 
• Du har en økonomisk uddannelse og et par års praktisk erfaring. 

• Du er præcis og omhyggelig i dit arbejde. 

• Du har en god analytisk sans. 

• Du er erfaren Excel-bruger og har kendskab til et eller flere økonomi- og/eller BI-systemer. 

• Du er nysgerrig og har et stort ønske om at udvikle dine faglige kompetencer. 

Vi tilbyder 
• Et udfordrende job med god mulighed for faglig udvikling. 

• Høj grad af frihed under ansvar med mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet. 

• Fleksibel arbejdstid. Arbejdstiden er 37 timer om ugen inkl. frokost. 

• Et godt socialt miljø og en familievenlig arbejdsplads. 

Dit arbejdssted bliver i vores nyindrettede lokaler på Blokken 9 i Birkerød. Løn efter gældende KL-

overenskomst og kvalifikationer. 

Send din ansøgning til job@novafos.dk, att. Martin Wiingaard. Vi skal modtage din ansøgning senest 

mandag den 14. januar 2019. Vi behandler ansøgninger løbende og opfordrer dig derfor til at sende din 

ansøgning hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål? 
Har du brug for at høre mere, inden du søger stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Martin 

Wiingaard på telefon 44 20 80 61 eller på mwi@novafos.dk. 
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