
Controller 
 

Har du lyst til at være en del af en moderne forsyningsvirksomhed i konstant udvikling? Og vil du være med 

til at videreudvikle økonomifunktionen? Så er du måske vores nye medarbejder. 

 

Hvem er vi? 

Thisted Vand er en moderne og innovativ forsyningsvirksomhed. Vi producerer grøn energi og sikrer 

vandmiljøet i Thy. Vi er en arbejdsplads med en åben og ærlig dialog. Der er en god og uformel 

omgangstone, og vi vægter effektivitet, arbejdsmiljø, respekt, hjælpsomhed og humor højt. 

Hvilket job tilbyder vi? 

Vi er i gang med en udvikling af Thisted Vand, hvor Microsoft Power BI er en væsentlig del. Her opbygges 

rapporteringer og analyser, som skal bruges til udvikling og optimering af virksomheden. Vi ønsker at øge 

fokus endnu mere herpå, og ad den vej udnytte vores data endnu bedre ved at koble driftsdata sammen 

med økonomiske data. 

I jobbet som controller refererer du til administrationschefen, men du vil få en meget bred kontaktflade i 

virksomheden med samarbejde med den administrerende direktør samt de øvrige afdelinger. 

Afdelingen varetager bl.a. følgende opgaver, som du vil blive en del af: 

 Udarbejde kvartals- og årsregnskab for fem selvstændige selskaber i samarbejde med adm. chefen 

 Løbende budgetopfølgning med driften 

 Langtidsbudgetter i samarbejde med adm. chef og adm. direktør 

 Diverse indberetninger til forsyningssekretariatet, Miljøstyrelsen, DANVA og Skat m.v. 

 Assistere med udarbejdelse og vedligeholdelse af rapporter i Microsoft Power BI 

 Optimering af arbejdsgange og -processer  

 Diverse ad hoc opgaver og supportering 

 Udarbejde materiale til revisor 

 Diverse løbende rapporteringer 

 Beregning af løbende business cases / optimeringsmuligheder 

 IT 

Dine kvalifikationer 

Vi søger en medarbejder med en regnskabsteknisk uddannelse, eksempelvis cand.merc. AUD, cand.merc. 

Økonomistyring, HD-R eller tilsvarende. Vi forventer, at du har erfaring med tilsvarende opgaver. Du har en 

god IT-forståelse, og du er vant til at arbejde og tænker i systemer. Du er erfaren bruger af Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point og hvis du har erfaring med Microsoft Power BI, Microsoft 365 og Navision / 

Microsoft Business Central er det en fordel. 

Som person motiveres du af at foretage analyser, identificere forbedringspotentialer samt af faglig sparring. 

Du er ambitiøs, målrettet og vedholdende, og du er kendetegnet af dit drive, din entusiasme og din gode 

talforståelse. Du er detaljeorienteret, omhyggelig og handlingsorienteret og initiativrig, og du arbejder 

struktureret, selvstændigt og med et stort overblik, der blandt andet sikrer, at du overholder dine deadlines. 

Du har en god forretningsforståelse, og du formår at kommunikere og samarbejde på alle niveauer. 



 

Vi tilbyder 

 Et spændende fuldtidsjob (37 timer inkl. frokost) med gode udviklingsmuligheder 

 Gode ansættelsesvilkår  

 Sundhedsforsikring 

 Tandforsikring 

 Flekstid 

 

Er det noget for dig? 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte adm. chef Eva Lykke Frost på tlf.: 40 14 27 32 

eller adm. direktør Helle Korsgaard på tlf.: 20 58 70 99. 

Send din ansøgning sammen med relevante papirer via link på vores hjemmeside www.thistedvand.dk eller 

ved at sende ansøgningen på mail til elf@thistedvand.dk .  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende til stillingen er besat.  

 

Thisted Vand A/S 

Thisted Vand er en aktiv og professionel medspiller i lokalsamfundet, som følger med i udviklingen i 

forsyningsområdet. Virksomheden sætter en ære i at være der, når kunderne har brug for den og ikke mindst 

levere gode og fremtidssikre løsninger. Virksomheden har gang i mange spændende projekter, store som små, 

og vil i de næste år sætte endnu flere projekter i gang indenfor drikkevand og spildevand.  

Thisted Vand har 33 engagerede medarbejdere og drives som en selvstændig virksomhed. Vi arbejder 

selvstændigt, engageret og tæt sammen i en flad organisation med en uhøjtidelig omgangstone og korte 

beslutningsgange. Virksomheden står for håndtering af spildevand i Thisted Kommune samt for forsyning af 

drikkevand til størstedelen af kommunen. Virksomheden forsyner 12.500 forbrugere med rent drikkevand fra 

8 kildepladser via et ledningsnet på 850 km og håndterer spildevandet fra 15.800 boliger samt områdets 

erhvervsvirksomheder via 325 pumpestationer og et ledningsnet på 825 km til virksomhedens fem renseanlæg. 

På drikkevand- og spildevandsområdet arbejder vi med et omfattende investeringsprogram til renovering og 

udbygning. 

Du kan se mere om vores virksomhed på www.thistedvand.dk 

 


