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Controller/CFO 

UVdata A/S ønsker at styrke vores administrative funktion samt vores indsats på det kommunale 

udbudsområde. 

 

Om jobbet 

Du får det primære ansvar for bogholderi/økonomifunktionen i UVdata og skal hjælpe 

direktionen med regnskab/bogholderi, udarbejdelse af analyser samt afrapportering til 

bestyrelsen. Økonomifunktionen/bogholderi  skal du dog kun forvente vil udgøre max 50% af 

arbejdstiden, idet virksomhedens interne processer er automatiserede.  Vi anvender Navision 

NAV 2013 med document capture samt MS CRM 2013 og Danløn som primære værktøjer i 

økonomifunktionen. 

Den ideelle kandidat er interesseret i at blive involveret i udbudsarbejdet i virksomheden og kan 

på sigt også fungere som bid manager for et eller flere projekter. Såfremt du ikke har erfaring i 

dette område, vil virksomheden sikre, at du bliver oplært i området. 

Der er en stor grad af selvstændighed i jobbet, og det forventes at du bruger din viden og 

kompetencer til at præge virksomhedens fremadrettede drift.  

 

Om dig 

 Du er praktiker med en solid akademisk baggrund som eksempelvis HD(R),  

cand.merc./ cand.merc.jur  

 Du har kendskab til Dynamics NAV 2009/2013 samt Dynamics CRM 2013 

 Du har gerne en revisor baggrund eller minimum 3-5 års relevant dokumenteret 

erhvervserfaring fra en økonomistilling. 

 Det er en fordel, men ikke et krav hvis du har kendskab til indkøb på det offentlige 

område. 

 

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt direktør Jan Gaardboe Jensen på e-mail job@uvdata.dk.  
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Ansøgningsfristen er d. 15. april. Vi indkalder dog kvalificerede kandidater løbende til samtale, 

da vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt.  

Om UVdata A/S 

UVdata A/S er en solid virksomhed med et stærkt fokus på den offentlige sektor. Virksomheden 

er pr. 1. februar 2013 ejet afen gruppe medarbejdere og  kapitalfonden Via Venture Partners i 

fællesskab. UVdata A/S beskæftiger sig med udvikling og drift af brugervenlige løsninger til 

børne- og ungeområdet. Vi er kendetegnet ved at være en organisation med høj fart på og et 

godt samvær, og hvor alle har vigtige roller. 

 


