Kohberg Bakery Group A/S beskæftiger ca. 550 medarbejdere fordelt på de tre bagerier i Bolderslev, i Taastrup og på H.C. Andersen Bagergården i Haderslev samt et distributionscenter i Søften ved Århus. Dette
gør Kohberg til det største danskejede bageri – og med sloganet ”Vi er bagere” slår Kohberg en fælles
identitet fast – uanset om du er uddannet bager, arbejder med økonomi, i planlægning eller på lageret, så
har alle medarbejdere hver især en helt særlig andel i, at Kohberg bager friskt og lækkert brød og godt
bagværk hver dag.

Chief Financial Officer
Kohberg søger en forretningsorienteret Chief Financial Officer (CFO), som ønsker at være med på en
spændende rejse hos en anerkendt dansk virksomhed, der hver dag bager til enhver lejlighed i danske
familiers liv. Det er ikke kun ”Familien Danmark”, som har taget Kohberg-brød til sig – også det professionelle marked har fået øje på Kohberg, så virksomheden ligeledes nu leverer brød og bagværk, både frisk
og på frost, til professionelle kantiner samt hotel- og restaurationsbranchen.
Som CFO bliver du ansvarlig for økonomifunktionen i Kohberg Bakery Group A/S, der har 17 medarbejdere fordelt på Regnskab, Controlling, Finansiel Controlling, Business Controlling, Process Controlling, Production Controlling, Business Process og IT, og herunder bliver det dit ansvar, at der til enhver tid arbejdes med, og afleveres, et retvisende materiale til såvel CEO som til bestyrelsen.
Derudover bliver du ansvarlig for at lede, styre, inspirere og udvikle afdelingens mellemledere og medarbejdere – herunder får du ansvar for, at økonomifunktionen konstant er optimalt organiseret og sammensat og har de stærkeste kompetencer med henblik på at styrke den samlede forretning.
Endvidere bliver du som CFO, sammen med de øvrige medlemmer af topledelsen, ansvarlig for risikomæssig styring af den strategiske og forretningsmæssige udvikling af selskabet, og du får base på hovedkontoret i Bolderslev.

Personlige egenskaber
Du er resultat- og forretningsorienteret, og du har erfaring med økonomiske turnarounds i større produktionsvirksomheder. Du mestrer at skifte mellem strategisk og operationel ledelse og samtidig være analytisk stærk og struktureret. Derudover er du som leder synlig og tydelig i din kommunikation, din ledelsesstil er værdibaseret, og det er afgørende for dig, at dine medarbejdere både præsterer og trives godt.

Virksomheden tilbyder
Kohberg tilbyder et sundt og uformelt arbejdsmiljø i en anerkendt dansk virksomhed med engagerede
medarbejdere, som hver dag arbejder ihærdigt på at levere den bedste kvalitet til sine kunder. Kohberg
bygger på de fem grundlæggende værdier teamorientering, forandringsparathed, ansvarlighed, nærvær
og passion. Disse værdier skinner igennem i alle aspekter i produktionskæden samt internt i organisationen blandt medarbejderne såvel som eksternt til samarbejdspartnere og ikke mindst Kohbergs loyale kunder.
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