
Økonomi-, administrations- og HR-chef 
til driftig murer- og entreprenørvirksomhed 

Rasmus Jakobsen A/S søger chef, der kan understøtte 
den fortsatte vækst og opbygge solide strukturer, 
rapporteringsfunktioner og lede aktivt i tæt sam-
arbejde med ejerleder og ledergruppe  

Jobprofi l 
Du får det overordnede ansvar 
for økonomi, administration og 
HR for Rasmus Jakobsen A/S og 
koncernen i øvrigt. 

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:  
• Administrative, ledelses- og forret-

ningsmæssige processer, herunder 
effektiv økonomistyring og control-
ling

• Budgetlægning, investeringer og 
opfølgning, likviditetsstyring samt 
rapportering af månedsregnskaber  

• Etablering af effektiv ledelsesinfor-
mation, herunder analyser, stati-
stikker og nøgletal. Optimering af 
styring omkring driftsmidler – biler, 
maskiner m.v.  

• Intern og ekstern kommunikation
• Forsikringer, garantier og kontrakter
• HR-ansvarlig/personalejura/kon-

trakter/overenskomster/rekrutte-
ring og on-boarding

• Rapportering til bestyrelse

Vi forventer at:
•  Du har erfaring fra murer/entre-

prenør branchen, men vigtigst solid 
faglig erfaring. 

• Du er økonomen med den alsidige 

ledelsesmæssige indsigt, formentlig 
cand.merc. aud. eller HD-R 

• Du udfører opgaverne med fokus på 
godt købmandskab, procesoptime-
ring og i respekt for virksomheder-
nes håndværkerkultur 

• Du formår at tilpasse og formidle 
din fagekspertise i øjenhøjde.   

• Du er den åbne, robuste og stærke 
analytiker, der med indsigt, overblik 
og gennemslagskraft formår at ska-
be resultater og optimering.

Tæt på ejer
Du får nøglerollen i den fortsatte 
pro fessionalisering og udvikling af en 
entreprenørkoncern i profi tabel vækst 
og i tæt og tillidsfuldt samarbejde 
med ejerleder og ledergruppe. Ejer-
leder er én aktiv del i virksomhedens 
ledelse med fokus på håndværk, salg 
og projektstyring. Dit arbejdssted vil 
primært være i administrationen i 
Grenaa men med arbejdsdage i Aar-
hus-afdelingen. 

Vi tilbyder attraktive ansættelsesvil-
kår i en virksomhed med højt til loftet. 
Ansættelsestidspunktet er 1. august 
2021 eller før.

Ansøgning
Kan du se dig selv i ovenstående, så 
send os en ansøgning og et CV sam-
men med relevante papirer. 
Vi indkalder løbende kandidater til 
samtale og anbefaler derfor, at du 
sender din ansøgning hurtigst muligt, 
dog senest den 9. april.

Ansøgningen bedes du sende pr. mail 
til murermester:
Klaus Jakobsen - klaus@rjakobsen.dk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Klaus Jakobsen på tlf. 
20 72 39 75. 

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Aarhus: Tilst Søndervej 136
Grenaa: Energivej 20
Tlf.:  86 32 35 11
rasmus@rjakobsen.dk

Rasmus Jakobsen A/S har mere end 45 års erfaring som hoved-, fag- og underentreprenør 
for både offentlige, private og erhvervskunder. Selskabet beskæftiger ca. 80 medarbej-
dere, i Grenaa og Aarhus. Målet for virksomheden, der har en professionel bestyrelse, er 
fortsat vækst i både forretning og produktivitet.

www.rjakobsen.dk


