
Finance Manager 
Baum Und Pferdgarten søger en finance manager med stort engagement, 
forretningsforståelse, højt humør og personlige ambitioner om at levere verdens 
bedste service, både eksternt og internt. 

Den rigtige kandidat vil i samarbejde med vores CFO være ansvarlig for den 
daglige drift af finansafdelingen i en hurtigt voksende og profitabel dansk 
brandvirksomhed. 

Finance teamet varetager alle opgaver indenfor finans for vores 2 brands; Baum 
Und Pferdgarten og Six Ames for vores selskaber i Danmark, Storbritannien, 
Norge og USA. Vi har altid fokus på høj faglig kvalitet og optimering af processer. 

Finance teamet er en del af vores HQ-administrations afdeling, som består 
af et engageret medarbejderteam, der alle arbejder tæt sammen på tværs af 
daglige opgaver og fagområder.  Vores dagligdag er præget af højt tempo og 
spændende faglige udfordringer og du skal være bevist om og trives med at ad 
hoc-opgaver og deadlines er en naturlig del af vores branche og hverdag. Du vil 
have behov for at være god til at holde struktur i dine arbejdsopgaver. 

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER VIL VÆRE
• Ansvarlig for månedslukningsproces i samarbejde med den øvrige
 finansafdeling
• Ansvarlig for udarbejdelse af månedsrapportering til selskabets   
 ledelse, bank og ejende kapitalfond
• Ansvarlig for årlig budgetlægning og løbende estimater 
• Ansvarlig for optimering af processer i samarbejde med    
 processansvarlige fra øvrige afdelinger
• Ansvarlig for årsafslutningsprocessen og udarbejdelse af materiale  
 til revisorer
• Ansvarlig for ledelse af den daglige drift i finans 
• Mulighed for personaleansvar 

Du brænder for at få kendskab til og forbedre processer, men da du er finance 
manager er debit/kredit din basisviden, og du forstår værdien af altid valide 
finansdata. Du kan se udviklingsmuligheder i at få lov at være finance manager 
med arbejdsopgaver, som refererer til flere områder både i finansafdelingen og 
øvrige afdelinger.  

Det er ikke nødvendigt, at du har erfaring med alle arbejdsområderne. Du kan 
eventuelt have en videregående uddannelse og/eller et par års erfaring fra en 
tilsvarende stilling i branchen eller fra et revisionsfirma. 

Det vil være nødvendigt for dig at have god IT forståelse generelt, og det er et 
krav, at du tidligere har arbejdet med ERP systemer, gerne Microsoft Dynamics 
Navision, samt at Excel er et naturligt arbejdsredskab for dig. 

Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles ud fra dine kvalifikationer, og vi 
ønsker tiltrædelse snarest muligt. 

Send din ansøgning samt CV på mail til job@baumundpferdgarten.com  ”Finance 
Manager”, og gerne så hurtigt som muligt, da vi indkalder til samtaler løbende. 

BAUM UND PFERDGARTEN IS A 

COPENHAGEN-BASED FASHION 

HOUSE ESTABLISHED IN 1999. THE 

BRAND NAME INTERPLAYS THE 

SURNAMES OF THE FOUNDING 

CREATIVE DIRECTORS RIKKE 

BAUMGARTEN AND HELLE 

HESTEHAVE.

COLLECTIONS ARE AVAILABLE 

TO SHOP IN BAUM UND 

PFERDGARTEN’S COPENHAGEN 

FLAGSHIP STORE, ONLINE AT 

BAUMUNDPFERDGARTEN.COM,

AND IN SELECTED DEPARTMENT 

STORES AND RETAILERS 

WORLDWIDE.

http://job@baumundpferdgarten.com

