
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEN STORKØKKEN A/S søger Økonomichef 

Jobbet 

Med reference til direktøren, får du ansvaret for KEN STORKØKKENs samlede økonomi- og 
IT-funktioner samtidig med, at du har ansvaret for den daglige drift og ledelse af i alt 4 
medarbejdere i økonomiafdelingen samt en række eksterne IT samarbejdspartnere. 
Ligeledes har du ansvaret for en løbende rapportering til ledelse og bestyrelse, hvor du 
indgår i ledergruppen samt deltager i bestyrelsesmøder og er ansvarlig for opbygning af 
de økonomiske data og analyser. 

Det er væsentligt, at du har en forretningsorienteret tilgang til jobbet og brænder for at 
bidrage til udviklingen af KEN STORKØKKEN. Du er ansvarlig for data, der er med til at sikre 
et godt beslutningsgrundlag og understøtter forretningens kommercielle aktiviteter. 

IT bliver dit andet hovedansvarsområde, idet IT danner et afgørende fundament for 
virksomhedens samlede drift og udvikling. 

Alt i alt et fantastisk job, hvor du kan få en finger med i alt samt mulighed for at byde ind 
med nye tanker og forretningsmuligheder. 

Din baggrund 
Det er et krav, at du har praktisk erfaring fra lignende stilling, ledelseserfaring, samt 
indgående kendskab til Navision, som er det ERP system, vi anvender. Desuden har du en 
relevant uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc., HD i regnskab eller tilsvarende. 

Vi forventer, du udfordrer vores nuværende rutiner og er indstillet på at bidrage med 
forretningsudvikling. 

Dig som person 
Du har energi og lyst til at være i et miljø med et konstant fokus på vækst og udvikling. Du 
er struktureret og opmærksom på detaljen, især i en hverdag, hvor tempoet ofte er højt, 
men hvor du bevarer overblikket. Du evner den fine balance, der er mellem at 
uddelegere og vise tillid, at arbejde selvstændigt, men samtidig som en del af holdet. Du 
er udadvendt, god til at kommunikere med lyst til at skabe og fastholde relationer. 

Ord som kendetegner dig… Beslutsom, nøjagtig, handlekraftig, udadvendt, entusiastisk, 
indenfor DISC profil forestiller vi os, at du er du høj på C og moderat høj på D. 
Du har bopæl i Østjylland. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEN STORKØKKEN A/S er med en trecifret millionomsætning blandt de førende i branchen. Vores mission er at sikre kunden 
optimal funktionalitet i storkøkkenet via en professionel, individuel rådgivning og et bredt program af kvalitetsbaserede produkter 
og serviceydelser. Blandt andet egen serviceorganisation med 43 serviceteknikere fordelt over hele landet. Lær os bedre at 
kende på: www.kenstorkoekken.dk. KEN STORKØKKEN A/S er en del af KEN HYGIENE SYSTEMS: www.ken.dk. 

Vi tilbyder dig:  
Et spændende, men også krævende lederjob, hvor du bliver en nøgleressource, både i 
forhold til bestyrelse, ledelse og den øvrige organisation. Du får et bredt og stort 
ansvarsområde. Hos KEN STORKØKKEN vil du opleve, at vi vægter et åbent og socialt 
arbejdsmiljø højere end de fleste.  
Der skal være plads til en hyggelig og personlig atmosfære, samtidig med vi udfører et 
kvalitetssikkert arbejde i en målrettet travl hverdag.  
Vores firmakultur er præget af indflydelse på egne ansvarsområder og lysten til at gøre en 
forskel, hvilket, vi mener, er en af ”nøglerne” til vores succes. 
Du kan i høj grad være med til at sætte dit præg på stillingen, og din personlige udvikling. 

Hvordan søger du? 

Kan du se dig selv i stillingen, så send ansøgning og CV til KEN STORKØKKEN att. Connie Juul 
på cj@kenstorkoekken.dk 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Adm. direktør Jan Foged på 
jf@kenstorkoekken.dk eller ring på tlf. 20208624. 
Vi behandler ansøgninger løbende frem til vi har fundet den rette. 
Forventet ansættelsesstart d. 1. oktober / 1. november 2020. 




