
JBS Textile Group A/S er Skandinaviens største undertøjs
leverandør. Undertøj er vores speciale, men vores 
produktpalette er i dag udvidet med andre typer af tekstiler 
og nye forretningsområder. Kort sagt: “vi laver det meste 
til de fleste”. Vi har i dag 16 egne brands, og er ca. 300 
medarbejdere i 5 selskaber i henholdsvis Danmark, Norge, 
Sverige og Litauen.

Vi søger en ambitiøs og engageret Controller, som er skarp, 
analytisk og som har et stort drive. Arbejder du bedst med 
frihed under ansvar og kan lide en alsidig hverdag, så er du 
den vi søger. Du vil referere til vores CFO og blive en del af 
økonomiteamet.

Dine primære opgaver til være:

• Controlling for at understøtte den fortsatte vækst

• Analyse af resultater

• Sikre korrekt kontering

• Månedsafslutning

• Afstemning af balancekonti

• Sparring med økonomimedarbejdere i afdelingen

• Ad hocopgaver i økonomiafdelingen

Vi forventer:

•  Du har en relevant økonomisk baggrund gerne HA eller HD

• Du er struktureret, detaljeorienteret og analytisk

• Du har erfaring fra lignende stilling eller revisionsbranchen

• Du har gode kommunikations og samarbejdsevner

• Du lægger vægt på omhu og præcision i jobbet

• Du er forandringsparat og fleksibel

• Du har kendskab til ASPECT4 – men ikke et krav

• Du er fyldt med energi, er glad og har et positivt livssyn.

Ansøgning og CV sendes på Email cdk@jbs.dk, Mrk.: 
“Controller”. Ansøgningsfrist snarest muligt. Ansøgninger 
behandles løbende. For yderligere relevante oplysninger 
omkring jobbet, kan du kontakte vores CFO Claus Kristensen 
på mobil tlf. 29 99 25 80.

Tjek også vores virksomhedsprofil på 
www.jbstextilegroup.com.

Arbejdssted: Herning

JBS Textile Group A/S er Danmarks største og førende producent af undertøj. Virksomheden er 
familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på fire kerneværdier: komfort, 
kvalitet, innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 
flere end 300 medarbejdere.  

Se mere på www.jbstextilegroup.com. JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning. 

JBS Textile Group A/S søger Controller


