
    

 

 

                            

             

Controller – til dig der har lyst at vokse med opgaven! 

Motiveres du af at blive oplært i Commercial Controlling og blive introduceret for 

Production Controlling. Så kom med på rejsen i en international virksomhed med 

succes. Her får du stor frihed til at planlægge din hverdag med work life balance og 

fleksibel mødetid, så det passer dig. 

Hos Vega Salmon bliver du en del af Business Support & Controlling og du får til opgave at 

supportere salgsafdelingen med bl.a. at beregne lønsomme kalkulationer til lakse kunder over 

hele verden. Med dit gode humør og din servicemindede tilgang hjælper du dine kollegaer i 

Kolding og ude i verdenen. Sideløbende modtager du træning og sparring, så du kan vokse 

med opgaverne. Du kommer på et tidspunkt til også at lære om produktions controlling ved 

besøg på fabrikken i Handewitt ved den Nordtyske grænse. Vega Salmon har en værdibaseret 

ledelsesstil, glade kollegaer og du får en positiv åben og ærlig chef som er tilgængelig. Efter en 

grundig introduktion bliver dine opgaver: 

Ansvarsområder og opgaver 

• Opfølgning på fiske kontrakter, hvor månedens salg omregnes til råvarer forbrug 
• Valutaopfølgning på udenlandske kunder i andre valutaer end Euro 

• Indgåelse og sikring af valuta kontrakter ved finansielle institutter 
• Opdatering af råvarer pris kalkulationer fra indkøbsafdelingen 
• Supportere salgsafdeling på kalkulationer 
• Opfølgning på kostpris sammenhænge inkl. vare forbrug og priser 
• Kontrol af stamdata til finans og controlling  

 

Udviklingsopgaver 

• Udvikle og vedligeholde data i Business Intelligence system Targit (Superbruger) 
• CRM Superbruger 
• Opfølgning på produktions omkostninger/inputs og salgs data 
• KPI Rapportering 
• Analytiske opgaver fra ledelsen 

       

     
Resultatkrav  

• Være god til at modtage læring og viden om controlling 
• Sikre høj kvalitet i kalkulationer og rapporter 
• Supportere salgsafdeling I tilbudsgivning med pris beregninger  

      

Lokation og rejsedage 

• Fleksibel bopæl dog max. 30 min fra kontoret i Kolding 
• Fleksible mødetider 
• Månedlige besøg på fabrikken i Handewitt nær den Nordtyske grænse 

 
 

 

  



    

 

 

 
 

 
 
 
Kulturen 
 
Økonomiafdelingen er kendetegnet ved en moderne og direkte ledelsesstil, hvor forbedringer 
findes i dialog. Her taler man med kollegaen i en uformel, ordentlig og typisk humoristisk tone. 
Samarbejdet er baseret på åbenhed og tillid. 

 
Din baggrund: 
 
Der er flere veje ind til jobbet – måske er du nyuddannet med en økonomiuddannelse eller du 
er i dit første job. Du tiltrækkes af karrieremulighederne og for at vokse til nye opgaver i en 
virksomhed du kan udvikle dig mange år frem. Det vigtigste er din vilje til at lære nyt og at du 
er en positiv, glad og service minded person. 
 
Din arbejdsstil er struktureret med et godt blik for detaljen og du får afsluttet opgaverne. Du 

er vant til brug af ERP-system, alternativt lærer du hurtigt. Du taler og skriver Dansk og kan 

tale, læse og forstå Engelsk, som er koncernsproget.  

Som person er du lærenem og trives med uformel kommunikation, du er ærlig og løsnings-

orienteret. Det skal være sjovt at gå på arbejde, så du bidrager med humor, og er 

forandringsparat, samt vedholdende i din tilgang. Du er rationel og faktabaseret i din adfærd 

med hands-on approach. 

Ansøgning: 

Kontakt gerne FoodCareer.dk Christian Saabye Simonsen mobil 5130 6866 for afklarende 

spørgsmål og send din motiverede ansøgning til CSS@FoodCareer.dk. Alle ansøgere behandles 

med diskretion. Der indkaldes til samtaler løbende for ansættelse hurtigst muligt. 

Vega Salmon er en af de største fiskeforarbejdningsvirksomheder i Europa, og med mere 

end 400 ansatte vokser virksomheden altid. Hos Vega Salmon arbejder vi løbende sammen 

med vores leverandører og kunder for at sikre et stærkt partnerskab og reducere 

miljøpåvirkningen. Vega Salmon er en international virksomhed med kunder over hele 

kloden og en virksomhed, der konstant finder nye måder at udvikle forretningen på. 

 

  


