
 

 

Dialogskabende controller med gode samarbejdsevner 
 

Det tiltaler mig at arbejde med økonomistyring i et undervisningsmiljø hos Copenhagen 

Business Academy, hvor jeg får mulighed at sætte min præg på indholdet fra start. Men det 

mest meningsfulde for mig er den værdi, jeg som controller kan bidrage med – ved at styre 

projektøkonomi i forskningsprojekter kan jeg bidrage til, at forskerne fokuserer deres tid og 

kræfter på én ting: At bedrive ny forskning og vigtig viden. 

Det bedste fra to verdener 

En bred finansiel indsigt og en evne til at formidle økonomisk data på en letforståelig måde. 

Det er to af mine nøglekompetencer – og summen af det bedste fra to brancher set med CBA-

controllerbriller. Jeg kommer også med lang erfaring indenfor kunderådgivning og 

økonomiadministration fra universitets- og bankverdenen, som jeg vil udnytte i min styring af 

projektøkonomi i forskningsprojekter til at skabe fremdrift og ny viden. 

 

Økonomistyring fra A-Z 

Som controller hos CBA kan jeg varetage en kundeportefølje bestående af en bred vifte af 

projekter ift. bevillingsgivere, størrelse og kompleksitet, som fx kræver fokus på 

regnskabsaflæggelser, løbende budgetopfølgning og ansøgningsbudgetter i tæt samarbejde 

med forskerne. Det er eksempler på opgaver, som jeg har haft ansvaret for i mit arbejde med 

økonomistyring af forskningsprojekter som projektøkonom hos >> tidligere arbejdsgiver<<.  

 

Jeg kan også optimere processer og arbejdsgange hos CBA, der bidrager til fremdrift i 

forskningsprojekter. Her vil jeg trække på min erfaring med opbygning af økonomicentre hos 

>> tidligere arbejdsgiver<<, hvor jeg havde ensrettede processer, så administrationen blev så 

effektiv som mulig. 

 

Min nysgerrighed åbner døre 

For at levere effektiv økonomistyring af forskningsprojekter hos CBA vil jeg ikke kun bringe 

min faglighed i spil, jeg vil også løse opgaven gennem god dialog med CBAs forskere – ved at 

spørge, lytte og lære, så jeg kan sørge for, at forskningsprojekter får vinger. Og med hurtig 

opfølgning, samarbejde på tværs af CBA’s afdelinger og en løbende kontakt med 

bevillingsgiverne styrker jeg relationer, så der er økonomi til projekterne.  

 

Resultater og kvalitet går hånd i hånd med initiativ og ansvar 

Som jeres nye kollega kan jeg ikke blot bidrage til et livligt forskningsmiljø, men også til et 

godt socialt arbejdsmiljø. Mit samarbejde med mange forskellige typer mennesker i årenes løb 

har styrket mine evner til at skabe langvarige relationer – jeg er altid parat med et godt råd, 

faglige input til en opgave, hjælp med en udfordring eller bare et klap på skulderen til en 

kollega. Min lyst til at levere gode resultater og høj kvalitet går godt i spænd med det faktum, 

at jeg udviser initiativ og tager ansvar for mine arbejdsopgaver.  

 

Jeg vil meget gerne møde jer til en personlig samtale, hvor jeg med glæde vil uddybe min 

motivation for at søge jobbet som controller og blive klogere på, hvordan jeg kan bidrage 

yderligere til de gode rammer for forskning på Copenhagen Business Academy.  

 

Med venlig hilsen 

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
 


