
 

 

FAYARD A/S søger cost controller  
 
Fayard A/S er et familieejet dansk skibsværft i rivende udvikling, som søger en cost controller.  
 
Er du detaljeorienteret, og trives du med svingende arbejdsrytmer i et erfarent og videnstungt team - så er 

denne stilling muligvis lige noget for dig.  

Om jobbet 

 

Stillingen som cost controller er i vores faktureringsafdeling, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med 

vores nuværende 2 ansatte. Du får reference til direktionen, dine arbejdsopgaver varierer fra selvstændige 

opgaver til større projekter, dialog med produktionsafdeling (drift) og underleverandører, udarbejdelse af 

estimater og breakdowns, analysering af afsluttede projekter samt omkostningskontrol mv. Grundig 

oplæring er en naturlig del af vores virksomhedskultur.  

 

Om dig 

Du kommer sikkert fra en projektorienteret, gerne international, virksomhed, evt. fra den maritime 

branche. Du har - og kan - skabe overblik. Du arbejder struktureret og er samtidig fleksibel i dine 

arbejdsprocesser. Det er naturligt for dig at følge op på og afslutte dine arbejdsopgaver. Du er 

serviceminded og let omgængelig.  

Du har flair for tal, en økonomisk forståelse og erfaring, ligesom du har kendskab til projektstyring. Din 

uddannelse er ikke afgørende, men du har formentlig en relevant merkantil uddannelse inden for 

administration/økonomi/driftsledelse.  

Du er erfaren bruger af Office-pakken. Det er en fordel (ikke et krav) hvis du har kendskab til Microsoft 

Dynamics C5 og / eller Microsoft Dynamics 365 Business Central. Engelsk i skrift og tale en nødvendighed. 

Der tilbydes løn efter kvalifikationer. 

 

Ansøgning 

Send ansøgning med dit CV snarest muligt til js@fayard.dk. Der holdes løbende samtaler. 

Ønsker du yderligere information omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Jesper 

Seier på js@fayard.dk eller 21615577. 

 

FAYARD A/S er i dag et af Nordeuropas største og mest moderne reparations- og ombygningsværfter for 

skibe og offshore-installationer og drives af 3. generation. 

Årsomsætningen er på ca. 650 mio. DKK med 70% til eksport. Der beskæftiges ca. 450 personer på værftet 

inkl. faste samarbejdspartnere. Se mere på www.fayard.dk 
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