
   
 

Financial Business Partner 
 
Kunne du tænke dig at være en vigtig del af en nystartet dynamisk virksomhed i kraftig vækst, hvor der er 
højt tempo og højt til loftet?  
 
Laigaard Accounting ApS er kundernes kompetente samarbejdspartner indenfor økonomi og regnskab. Som 
kundens eksterne økonomifunktion håndterer vi alle opgaver vedrørende virksomhedens økonomi, så de kan 
bruge tid på at udvikle deres kerneforretning.   
 
Laigaard Accounting ApS har rundet det første år og har siden etableringen ikke set sig tilbage. 
Virksomheden er i vækst, og derfor er der behov for at udbygge teamet med en Financial Business Partner, 
der har spidskompetence i at håndtere en økonomifunktion til perfektion og agere sparringspartner overfor 
såvel en række af egne faste kunder som den interne kundeansvarlige.  
 
Du vil som Financial Business Partner få en selvstændig rolle med ansvar for at håndtere en bred palette af 
opgaver for både egne og andres kunder. Du bliver kundernes point of contact og forventes at tage ansvar 
for dine leverancer og deadlines. 
 
Som Financial Business Partner hos Laigaard Accounting ApS bliver dine primære arbejdsopgaver: 

• Ansvarlig for bogføring 
• Leverandør- og kontraktstyring 
• Aflevering af afstemt månedsregnskab til controller 
• Likviditetsstyring 
• Budgettering 
• Sparringspartner for kunder 
• Aflevering af årsregnskab til ekstern revisor 
• Ansvarlig for lønadministration 
• Ad hoc-opgaver og analyser  

 
Vi leder efter dig, der er energisk, har et godt drive og ikke mindst har en vindermentalitet, der smitter af på 
dine omgivelser. Derudover er det afgørende, at du er analytisk, struktureret og har en professionel 
selvstændig tilgang til dine arbejdsopgaver. Endeligt lægger vi vægt på, at du er kundeorienteret og 
serviceminded, at du med din erfaring og dit overblik hurtigt sætter dig ind i kundens behov, samt at du løser 
de udfordringer, kunden har med økonomiprocesserne i deres virksomhed. 
 
Faglige kvalifikationer 
Det er en forudsætning, at du har et solidt teoretisk fundament som HD (R) eller cand.merc.aud. Derudover 
har du med fordel 2-3 års erfaring fra et revisionsfirma. 
 

• Du har erfaring med at sikre, at regnskaber og perioderapportering lever op til de krav, der sættes af 
en kunde. 

• Du er detaljeorienteret, og du sætter en ære i at gøre tingene rigtigt - første gang. 
• Du behersker dansk i skrift og tale 
• Du arbejder selvstændigt og har ansvar for dine egne kunder. 
• Du er holdspiller og har viljen til at udføre såvel rutineopgaver som nye opgaver. 
• Du har flair og interesse for IT og procesoptimering samt praktisk erfaring med diverse 

økonomisystemer. 



   
 

Virksomheden tilbyder 
Laigaard Accounting ApS er en professionel og ambitiøs opstartsvirksomhed, der bygger på en god kultur og 
sunde værdier. Du vil indgå i et ungt, erfarent og kvalitetsbevidst team, hvor motivationen er i top, og hvor 
der stilles krav til hinanden. Hos os behøver du ikke have en lang erfaring. Den rette personlighed, indstilling 
til kvalitet, kunder og et godt talent er vigtigst. Finder du motivation i at kunne påvirke din arbejdsplads og 
din arbejdsdag og i at kunne bidrage til fortsat succes, er Laigaard Accounting ApS måske det rette sted for 
dig. 
 
Send din ansøgning og dit C.V. mærket Laigaard Accounting – Financial Business Partner på e-mail hrm@laigaard-
partners.com til Laigaard & Partners A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din 
henvendelse fortroligt og videregiver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan 
fås på telefon 33 91 18 00. 
 
 


