
CONTROLLER
TRIPLENINE SØGER

TripleNine Group A/S, Esbjerg,  
søger en erfaren og kompetent controller  
TripleNine Group A/S er en international virksomhed, der 
producerer fiskemel og fiskeolie, som afsættes til det meste af 
verden. Vores mission er at tilføre værdi til ”marine ressources”  
på ansvarlig vis og vi stræber efter at være den førende og fore-
trukne partner inden for den globale ”marine ingrediens” branche. 
Vores kunder findes primært inden for aquakultur, agrikultur og 
petfood. Vi beskæftiger ca. 300 medarbejdere i TripleNine Group 
A/S, som er fordelt på vores lokationer i Norge, Chile og Danmark.  
I 2019 omsatte vi for ca. 1.8 mia. kr. 

TripleNine Group A/S søger en erfaren og kompetent controller.  
Du skal gennem faglig dygtighed, overblik og struktur skabe 
værdi for vores produktionsselskab i Thyborøn samt den øvrige 
organisation. 

Jobprofil og opgaver 
Vi søger en udadvendt og struktureret person med gode sam
arbejdsevner.  Du skal have et godt blik for løbende forbedringer  
i rapporteringen og operationen. 

Dit arbejdssted bliver hovedkvarteret i Esbjerg. Du må forvente 
minimum et månedligt besøg i Thyborøn, hvor du sidder tæt på 
forretningen og det lokale ledelsesteam. Derfor er erfaring med 
produktionscontrolling absolut en fordel.

Jobbet er meget ”hands on”, men samtidigt meget afvekslende 
og med gode muligheder for selv at påvirke indholdet.

Du vil have det daglige ansvar for at planlægge og udføre alle  
opgaver i forbindelse med vores rapportering for ”TripleNine 
Thyborøn”, men indgår samtidig i controllingteamet med de tre  
øvrige controllere, hvorfra vi sammen udvikler rapporteringen 
samt ikke mindst sparringen til forretningen på selskabs og  
gruppeniveau. Du vil få reference til vores CFO og arbejds  
op gaverne er bl.a.: 

• Produktionscontrolling 
• Udarbejdelse af perioderegnskaber for selskabet i Thyborøn, 

herunder også kommentarer på afvigelser i forhold til budgetter
• Udarbejdelse af dokumentation til månedsrapport
• Ansvarlig for budgetter og forecasts
• Kalkulationer af lagerværdier iht. gældende kostpriser
• Lave hensættelser og efterposteringer 
• Analyser og sparring samt deltagelse i månedsmøder  

på fabrikken i Thyborøn 

• Forudbetalinger og hensættelser 
• Bidrage til optimering af procedurer og forretningsgange 
• Back up på øvrige controllere

Vi forventer, at du 
• Har en relevant videregående uddannelse og erfaring inden 

for området. Gerne en revisionsbaggrund evt. kombineret med 
øvrig erfaring fra en produktionsvirksomhed 

• Har erfaring med opstilling og analyser af regnskaber 
• Kan arbejde selvstændigt og struktureret og kan vurdere, hvilke 

opgaver der skal prioriteres hvornår 
• Løbende udvikler på dit ansvars og arbejdsområde 
• Tilgår arbejdet med engagement og lyst til samarbejde 
• Er superbruger i Excel og gerne erfaring med Microsoft  

Dynamics AX 

Du tilbydes
Vi kan tilbyde dig et udfordrende og selvstændigt job i et inter
nationalt miljø, hvor du får rig mulighed for at sætte dit præg på 
hverdagen og opgaveløsningen. Der er tale om et fuldtids job. 

Ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, så kan du kontakte  
CFO Jeppe Loli Sørensen på jls@999.dk, 2143 8533 eller  
HR Manager Marianne Bukh Villesen på mbv@999.dk, 2460 2787.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 

Ansøgningsfristen er d. 18. oktober 2020. Vi forventer at afholde 
samtaler d. 21. oktober. Du bedes søge jobbet gennem Jobindex.   
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