
CONTROLLER

Avdelingen i Bergen har 27 ansatte innen salg og prosjektering, og står for en vesentlig del av bedriftens omsetning. 
Vi holder til i moderne lokaler på Kokstadflaten.

Til avdelingen søkes det etter:

Arbeidsoppgaver: 
Primære arbeidsoppgaver vil bl.a. omfatte:
• Controlling av økonomien i selskapets HVAC-prosjekter 
• Lokalt ansvar for økonomioppfølgning på avdelingsnivå i Bergen
•  Inngår i konsernets økonomigruppe
• Støtter konsernets økonomifunksjon etter behov
• Generell administrativ støtte etter behov

Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere økonomisk utdannelse, minimum Bachelornivå 
• Erfaring fra tilsvarende rolle, alternativt konsulentvirksomhet eller revisjon
• Gode Excel-kunnskaper, generelt god IT- og systemforståelse
• God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
• Du er analytisk, forretningsorientert, proaktiv og selvgående
• Du har gode samarbeidsevner og skaper tillit gjennom gode relasjoner
• Du er løsningsorientert og har et ønske om å utvikle og påvirke

Vi kan tilby
• Et dynamisk, aktivt og godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
• Konkurransedyktige betingelser
• Høy grad av fleksibilitet og mulighet til å påvirke og forme egen arbeidsdag innenfor 
 de rammene som naturlig tilligger stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Director Marine HVAC  
Roald Johannes Hauge, roald.hauge@teknotherm.no, tlf. 958 92 070. 
 
Søknad med CV sendes innen 18. desember 2019 til: gerd.ljunggren@teknotherm.no.  

Teknotherm Marine AS
Postboks 87
1751 Halden

www.teknotherm.com

 
Teknotherm Marine AS er ledende innen salg, design og produksjon av ventilasjons- og kjølesystemer (HVAC&R) til skip og offshore. 

Vi har en solid eier i Heinen & Hopman, et internasjonalt konsern innenfor vårt marked og som har avdelinger i 15 land med nærmere 
2.000 ansatte på verdensbasis.

I Norge har vi avdelinger i Halden, Bergen, Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Vi er også representert med egne datterselskap i 
Sverige, Kina, Polen og USA.

Teknotherm Marine AS har ca. 130 kompetente medarbeidere i Norge. 
Vår aktivitet er i sterk vekst, og vi forventer å omsette for ca. 400 MNOK i 2019.

 


