FINANCIAL CONTROLLER til FRANKLY JUICE
Vil du være en del af en fremadstormende FMCG-virksomhed med grønne værdier og store
ambitioner? Har du hænderne skruet rigtigt på, når det kommer til at holde styr på tal og analyser?
Er du detaljeorienteret og kan du holde styr på IT-projekter og udvikling samtidigt? Alt dette mens
du er en vigtig del i vores juice-revolution….
Som Financial Controller i Frankly Juice, vil du komme til at arbejde tæt med ledergruppe og CEO.
Under det fulde ansvar for økonomi ligger både regnskab, controlling og IT, som du vil skulle tage
aktiv del i at bygge op sammen med vores øvrige ansvarlige i driften. Størstedelen af din tid vil skulle
bruges på økonomi, og du skal være med til at sætte struktur og overblik på netop dette område.

ANSVARSOMRÅDER
• Regnskab; alt fra bogføring til moms, fakturering og afstemninger – denne opgave vil være delvist
outsourcet.
• Månedsafslutning herunder tjek af bogføring.
• Rapportering; ugentlig, månedlig og ad hoc.
• Systemansvarlig for e-conomic (ERP), Corpay (godkendelse og betaling af fakturaer og regninger),
Dataløn (lønsystem), Budget123, Microsoft-konti, google accounts mm.
• Controlling.
• Analyser; alt fra vare forbrug, avancer, new bizz og ellers diverse produktionsrapportering.
• IT udvikling; relativt sparsomt, men noget vi ønsker at styrke.
• IT drift; POS-system, internet i alle afdelinger og alt lige fra mobiltelefoner til mailsystem.
• Budgetter og styring af likviditet.
• Årsregnskab i samspil med revisor og Adm. Direktør.
• Udarbejde materiale og økonomirapport til bestyrelse herunder mulighed for at deltage.

VI FORVENTER
Du har økonomi under neglene og er klar på at tage del i et dynamisk ungt og passioneret team. Du
har erfaring med ovenstående ansvarsområder og kompetencer til at kunne tage ansvar for hele
økonomifunktionen, herunder regnskab, controlling og IT.
Du er uddannet indenfor økonomi og har en HA, Cand. Merc., HD eller lignende relevant
uddannelse. Gerne med erfaring fra lignende stilling eller ansvarsområder.
Du sidder måske i dag som controller eller med områdeansvar i en økonomiafdeling og kunne godt
tænke dig at arbejde mere selvstændigt og have et bredere ansvarsområde og så har du måske en
CFO i maven på sigt.

VI TILBYDER
Et arbejdsmiljø med glade kollegaer, der også bærer præg af iværksætteri og kreativ energi. Du vil få
indblik i virksomheden fra A-Å, og da vi selv producerer alt, vil din hverdag komme til at foregå på
den anden side af væggen fra presseriet. Vi forsøger at bygge en kultur hvor alle fra pakkeri til CEO
har sin helt specielle del i den rejse vi er på, om at gøre en forskel i branchen, sammen. Du træder
ind i en vækst virksomhed med grønne og bæredygtige ambitioner, såvel for miljø og klima, som for
vores egen forretning.

OM FRANKLY JUICE
Vores rejse startede hjemme på køkkenbordet, hvor vi tog kvaliteten fra den private juicepresser,
forædlede den og gjorde den kommercielt tilgængelig på hylderne i detail, HORECA, convenience og
på diverse online platforme. Vi ønsker at skabe et naturligt, let forståeligt og ærligt alternativ til de
øvrige produkter på markedet – deraf navnet Frankly, som betyder ”helt ærligt”.
Vi aftager overvejende 2. sorterede, skæve og finurlige størrelser af frugter og grøntsager fra
økologiske avlere, via Aarstiderne – råvarer som kunne have endt som madspild, men som i stedet
bliver til premium juice og ingefærshots. Fra presning kommer pulp og restfibre, som upcycles og
genanvendes i cirkulære samarbejder, bl.a. i form af gulerods-surdejsrundstykker, som sælges i
7Eleven. Formålet er at udnytte ressourcen til det fulde og inspirere og medvirke til, at flere kan gøre
en grøn forskel for fremtiden.
Juicen tappes i genanvendelige emballager, produceret med solcelleenergi og indgår i Dansk
Retursystem med pantmærke på siden. På den måde spares tusindvis af tons CO2 hvert år, når
genanvendelige materialer bliver til nye emballager.

Presseriet er vores eget, hvilket betyder, at vi kan styre kvalitet, udvikling og eventuelle udfordringer
mere agilt. Det er sin opgave at drive egen frisk fødevareproduktion, men det er samtidig også det
der adskiller os fra så mange andre. Når du vælger Frankly, får du meget mere end bare juice.
Vi ønsker at bidrage med og inspirere til sundere vaner for både mennesker og miljø. Visionen er at
blive den foretrukne juice leverandør i norden. Er du interesseret i at tage del i denne rejse, som kun
lige er begyndt, så vil vi se frem til at høre fra dig.

KONTAKT & ANSØGNING
For ansøgning og spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Co-Founder og Managing
Director, Christian Bowall på tlf. 27288486 eller mail cb@franklyjuice.dk

