
 

Financial Controller til BLS Capital  
BLS Capital søger en dygtig og engageret Financial Controller. Med reference til 
selskabets CFO vil du få ansvaret for en lang række spændende opgaver, samt være med til at udvikle 
økonomifunktionen. 
 
Om dig og jobbet 
Som person er du energisk, positiv og teamorienteret. Du er vedholdende og struktureret, detaljeorienteret og har 
høje standarder for dit eget og afdelingens arbejde. Du er nysgerrig og sætter en ære i at optimere indenfor dit 
fagområde, og giver gerne en ekstra hånd med, hvis behovet opstår.  

Du har sandsynligvis en revisorbaggrund kombineret med en uddannelse som HD(R) eller lignende. Herudover har du 
erfaring fra en controlling-funktion, hvor du har arbejdet med bogholderi, controlling, og rapportering. Du har flair og 
interesse for IT og systemer, og motiveres af at effektivisere arbejdsprocesser. For at lykkes i stillingen er det 
afgørende, at du er i stand til at bearbejde og strukturere data, og har en god regnskabsforståelse.  

Dine arbejdsopgaver vil spænde vidt og vil bl.a. omhandle: 

• Sikre korrekte tal til månedsrapportering, herunder en central rolle i udarbejdelse af månedlig rapportering 

• Udarbejdelse af års- og halvårsrapporter, herunder kontakt til selskabets revisor 

• Beregning og indberetning af selskabsskat 

• Deltagelse i budgetproces 

• Overvågning af selskabets limits i diverse eksponeringer 

• Udarbejdelse, udvikling og indberetning af regulatorisk rapportering 

• Diverse ad-hoc opgaver ift. øvrige projekter i økonomifunktionen, f.eks. i forbindelse med implementering af 
nye IT-systemer mv. 

 
Du har et godt regnskabsmæssigt fundament og erfaring med lignende opgaver. Derudover kan du genkende dig selv i 
følgende beskrivelse: 

• Uddannelsesmæssigt har du en cand.merc.aud., HD(R) eller lignende 

• Besidder et højt fagligt niveau og nogle års erhvervserfaring 

• Erfaren bruger i Excel og rutineret i den øvrige MS Office pakke 

• Har et positivt drive og en energifyldt og proaktiv tilgang til opgaveløsning 

• Skaber ro og overblik, og er god til at drive processer og opgaver i mål 

• Behersker engelsk og dansk i skrift og tale 

• Erfaring fra den finansielle industri vil være et plus, men er ikke et krav. 
 

Attraktiv og udviklingsorienteret fondsmægler virksomhed 
Du tilbydes en stilling i en attraktiv og professionel virksomhed, som er kendetegnet ved seriøsitet og ordentlighed. 
Kolleger der alle arbejder ud fra en professionel og nysgerrig tilgang, og hvor du vil få mulighed for at få indflydelse på 
arbejdets udførelse og dine opgaver.  
 
Om BLS Capital  
BLS Capital er en globalt førende dansk kapitalforvalter med fokus på langsigtede aktieinvesteringer indenfor danske 
og globale aktier. BLS Capital har siden virksomhedens start vist en solid og positiv udvikling med flotte vækstrater og 
et af branchens bedste afkast. Vi investerer med høj integritet og engagement i vores nøje udvalgte selskaber. 
Virksomheden beskæftiger i dag 25 medarbejdere, der alle sætter stor pris på at være med til at udvikle BLS Capital. 
 
Ansøgning og spørgsmål 
Har du lyst være en del af teamet i BLS Capital, og passer profilen på dig, kan du uploade din ansøgning samt relevante 
dokumenter via ”Søg jobbet online” snarest muligt. 
 
Ansøgninger behandles løbende, da stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
 
Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte CFO Anna Grex på tlf. +45 5361 6711 


