Discovery Networks Danmark søger Finance Business Controller
Har du en stærk finansværktøjskasse og evnerne til at engagere både inden for og uden for finans? Så er her en unik mulighed for dig til at blive en central spiller i Discovery Networks
Danmarks produktions- og programplanlægning i en spændende, aldrig stillestående branche.
Som Finance Business Controller bliver du en del af finansteamet hos Discovery Networks
Danmark.

•
•

I Finans er vi ansvarlige for den løbende rappportering, planlægning og controlling – og
ikke mindst dedikerede til aktiv Finance Business Partnering mod forretningen.
Din hverdag bliver varieret og udfordrende – med forventninger om hurtigt at opnå
kommerciel og finansiel indsigt i en dynamisk organisation præget af højt humør og
engagement. Du vil som Finance Business controller blive vores primære finansielle
partner for sportsproduktion og programafdeling med fingeren på pulsen i forhold til
medielandskab, programindhold og digital transformation.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
•
At stå for den primære controlling og planlægning af omkostninger i vores
sportsproduktion og programafdeling
•
At engagere aktivt og selvtstændigt med især sports- og programafdeling for
at optimere vores omkostninger og afkast, såvel som styre vores budgetter og
planlægning
•
At styre og optimere forskellige finansprocesser, som bl.a. rettighedsbetalinger,
projektoprettelser, forestå SOX compliance, impairment tests, bidrage til intern og
ekstern finansiel rapportering såvel lokalt som regionalt, m.m.
For at blive en succes i stillingen forventer vi at du:
•
Har en relevant uddannelsmæssig baggrund såsom Bachelor eller Kandidat i
Økonomi, HD Regnskab eller tilsvarende
•
Har stærke kompetencer og flere års direkte erfaring med finansiel controlling og
rapportering
•
Har gode IT-kompetencer og er erfaren bruger af ERP systemer (gerne SAP) og Excel

•
•

Er analytisk stærk med en god kommerciel forståelse og evner at bygge bro mellem
finans og forretningen
Er energisk, positiv og konstruktiv – ikke bange for at tage initiativ, drive forandringer og
forbedringer
Er struktureret og detaljeorienteret med blik for deadlines og høj kvalitet
Er en dygtig kommunikator på både dansk og engelsk

Vi tilbyder:
En fuldtidsstilling med spændende udfordringer i et dynamisk hus som del af en
velrenommeret, international organisation. Vi har et meget åbent og konstruktivt arbejdsmiljø
med umiddelbare muligheder for selvstændigt at sætte et betydende aftryk og udvikle
sig fagligt. Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke med pensions- og bonusordning,
sundhedsforsikring og kantineordning foruden sociale arrangementer, medarbejderforening
m.m.
Ansøgningsfristen er den 24. august
Hvis du mener, du er den rette til stillingen, så send gerne din ansøgning allerede i dag. Vi
afholder samtaler løbende, og stillingen bliver besat, når den rette kandidat er fundet. Send
din ansøgning og cv digitalt (som ét samlet dokument) via dette link (klik her).
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Finance Director Martin
Mosebo Christensen: martin_mosebo@discovery.com
Vi glæder os til at høre fra dig!
Discovery Networks Danmark ApS er den danske medievirksomhed bag blandt andet Kanal 5, 6’eren, Eurosport- og Discovery-kanalerne samt streamingtjenesterne Dplay og Eurosport Player. De i alt 13 tv-kanaler har en kommerciel seerandel på godt 20%, hvilket gør Discovery Networks Danmark til den
tredje største kommercielle tv-gruppe i Danmark. På tværs af vores platforme får danskerne en stærk kombination af action-packed underholdning,
nærværende reportager og førsteklasses sport som bl.a. fodboldlandsholdets kampe, Superligaen og Premier League. Discovery Networks Danmark er en
del af Discovery Inc.
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