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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
PERSONLIGE OPLYSNINGER 

 
Navn  Navn 
Adresse Adresse (flytter gerne efter rette job) 
Telefon/e-mail  00 00 00 00 / navn@icloud.com  
Alder  X år, og mindst 10 år mere på arbejdsmarkedet.  
Familieforhold Gift med navn – to voksne børn 

 
PROFIL 

 
Jeg er en fagligt stærk økonomimand med stor erfaring indenfor økonomifunktionens discipliner, 
samt en solid ledelsesbaggrund på flere organisatoriske niveauer. Jeg brænder for økonomistyring, 
med driftsopfølgning, analyse, vurdering, rapportering og præsentation af materialet, samt udvikling 
og optimering af styringsværktøjer til understøttelse af virksomhedens værdiskabende aktiviteter. 

 
Som person ser jeg mig selv som en analytisk, forretningsorienteret, engageret og proaktiv leder 
med en professionel, rolig og fleksibel tilgang til opgaverne. En systematisk og struktureret 
administrator, der får tingene gennemført. 

 
KOMPETENCER 

 
Økonomistyring 

• Driftsøkonomiske analyser/ controlling 
• Intern/ekstern rapportering (uge/måned/kvartal/år) 
• Debitor- og kreditoradministration 
• Budgetudarbejdelse og -opfølgning 
• Estimater/forecast 
• KPI-målinger og opfølgning 
• Investeringskalkuler 
• Likviditetsstyring 
• Optimering af administrative systemer og rutiner 
• Sparringspartner i organisationen 

 
Personaleledelse 

• Daglig ledelse af afdeling/coaching og udvikling af medarbejdere 
• Frihed under ansvar 
• Sikre høj medarbejdertilfredshed / høj performance 
• Medarbejderudviklings- og lønsamtaler 
• Ansættelse/afskedigelser 
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KOMPETENCER_(fortsat) 
 
Projekt-ledelse 

• Projektbeskrivelser 
• Tidsplan/budget 
• Gennemførelse 

 
HR/Lønadministration 

• Udarbejdelse af ansættelseskontrakter 
• Overenskomstforhold 
• Løn/gage administration 

 
Bestyrelsesmøder / generalforsamling 

• Forberedelse/præsentation af materiale 
• Formalia – før/under/efter 

 
Kommunikation 

• Gode kommunikative evner på tværs af faggrænser og organisatoriske niveauer 
• Kontakt til bank, revision, konsulenter, myndigheder etc. 

 
Administrative opgaver 

• Telefoni 
• Biler 
• Forsikringer 
• Ejendomsforvaltning 

 
IT 

• Rutineret bruger af Navision ERP-systemer 
• Rutineret bruger af Microsoft Office ( Excel, Word og PowerPoint) 
• Bruger af Cognos – BI / Controller/Planner 
• Bruger af Adra-match - afstemningsværktøjer 

 
Sprog 

  Dansk Modersmål 
 
 

 Engelsk 
 Tysk 

Professionelt 
Samtaleniveau 

 

ERHVERVSERFARING 
 
2013 - Afdelingschef, Firma, Herning 

 
Mine primære opgaver i etableringsfasen af Firma Fælles Service Center,  
var rekruttering af medarbejdere, indretning af bygning og kontorer, samt 
overflytning af opgaver fra eksisterende lokationer i firma koncernen. 

 
I driftsfasen (2014) blev jeg daglig leder af centret i Herning, og ansvarlig for 
bogholderi i 150 butikker og lønadministration for 7.000 medarbejdere, herunder 
udvikling, optimering og standardisering af administrative systemer og  
rutiner, udarbejdelse og opfølgning på Service Level Agreements, analyser og 
rapportering m.m. 
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2009 - 2013 Økonomiansvarlig i Firma A/S, Grønland 
(Supermarkedskæde – ejet af Firma) 

 
I Firma var min opgave bl.a. at få etableret rutiner og rapporteringsværktøjer til brug 
for en struktureret og langsigtet ledelse, samt give den nødvendige sparring på 
økonomiområdet til direktion og bestyrelse. 
 

2007 - 2009 Økonomiansvarlig i Firma A/S, Odense  
( Biotek)  
 
Hands-on bogholderi, løn og IT administration. Engelsk som 
virksomhedssprog. Den store udfordring i Firma var at sikre tilstrækkelig 
likviditet til gennemførelse af selskabets 
udviklingsprojekter via eksisterende investorer og i stor udstrækning ved kontakt til 
potentielle investorer og långivere i ind- og udland. 

 
2005 - 2007 Økonomiansvarlig i Firma A/S, Broby 

(Producent af frysekasser til små lastbiler) 
 

Gennemførelse af en økonomisk turn-around - udflytning af aktiviteter fra fabrikken i 
Danmark til et nyetableret datterselskab i Litauen. Distranceledelse af økonomi-
funktionen i Kaunas ( 5 medarbejdere) Fokuseret måling og rapportering af nøgletal, 
herunder stram likviditetsstyring, betød at selskabet brød igennem med et overskud 
ved halvårs-resultatet 30/6 2006. Udflytningen fortsatte i resten af 2006 og i løbet af 
foråret 2007 blev de sidste funktioner overført til Litauen, hvorved aktiviteterne i 
Danmark ophørte. 

 
1996 -2005 Regnskabschef i Firma A/S, Langeskov 

(Underleverandør i stålbranchen) 
 

Ud over daglig drift var udfordringerne i Ib Andresen Industri primært udvikling af 
forretningsgange og rapporteringsværktøjer samt implementering af nyt IT-system i 
virksomhedens 5 divisioner. 

 
1992-1996 Økonomichef i Firma A/S, Ringe (Økonomi,IT,reception, kantine) 
1987-1992 Revisor i Frima, Odense ( Deloitte) 
1980  Værnepligt- regnskabskontor 
1977-1979 Elev på Faaborg Revisionskontor 

 
UDDANNELSE 

 
1987-2016 Diverse fag-, sprog- og lederkurser, bl.a.FSR Efteruddannelse, Business Insight ( 

DIEU) i 1999/2000, DISC certificering i 2012, Dagrofa Projektlederuddannelse 2013, 
Vækstledelse  2015 

1987  Cand. merc. aud. – Syddansk Universitet 
1985  HA – Syddansk Universitet 
1982  Højere Handelseksamen  - Svendborg Handelsskole 

 
FRITID 

 
Sport – golf/motionløb/rulleskøjter/ski 
Storbyferier / aktiv ferie 


