
Stillingsbetegnelse: Økonomi/Regnskabschef (RC)

SCANVIEW Koncernen:

Du refererer til: 

Ansvarsområde:

Scanview er et projekthus med løsninger indenfor vide-
oovervågning, parkering og trafik samt alarm og sikring.
Scanview er beliggende i flotte lokaler direkte ud til 
motorvej E20 ved afkørsel Fredericia S (nr. 59) samt 
afdeling i Rødovre.
Scanview blev etableret i 2006 af Torsten Ussing som i 
dag ejer selskabet sammen med Johnny Klausen.
Scanview etablerede primo 2018 selskabet Scanview 
Systems A/S og opkøbte pr. 1/1 2019 Scanview Sik-
ring ApS. De nye selskabers direktører ejer hver 20% af 
de respektive selskaber.

CEO/Ejerne 

Du får ansvaret for regnskaberne i følgende selska-
ber:

• Scanview A/S
• Scanview Systems A/S
• Scanview Sikring ApS

Selskaberne er momsregistrerede selskaber 

Selskaberne anvender i dag E-Conomics, men 
forventer senest i Q4 2019 at overgå til det nye 
cloud-baserede økonomisystem Uniconta. 

Økonomiafdelingen består ud over regnskabschefen 
som er en nyoprettet stilling også af den hidtidige 
bogholderiansvarlige, som har været i virksomheden 
i 11 år.

 Økonomiopgaver: 

• Sparringspartner til ejerne såvel som best 
relsen

• Digitalisering af bogføring af bilag
• Løn, ferie, pension, sundhedssikring m.v.
• Udarbejdelse af måneds -og perioderegn-

skaber
• Udarbejdelse af udkast til årsregnskaber
• Udarbejdelse af budgetter inkluderende 

balance og likviditetsbudgetter.

SCANVIEW A/S ∙ Navervej ∙ DK-7000 Fredericia ∙ Tlf. 7624 4040 ∙ www.scanview.dk ∙ mail@scanview.dk



• Udarbejdelse af oplæg til bestyrelsesmøder
• Løbende opfølgning på driftsbudgetter såvel 

som likviditetsbudgetter. 
• Løbende kontrol af igangværende arbejder, 

samt sparringspartner for salgsfolkene i 
brugen af systemet.

• Indberetning og afstemning af moms
• Indberetning og afstemning af skat
• Leverandør betalinger
• Kontakt til pengeinstitut
• Kontakt til revisor
• Kontakt til forsikringsselskab
• Kontakt til leasingselskab
• Rykkerprocedure
• Overordnet Time Sags styring
• Overordnet kontrol af lagerstyringen
• Overordnet kontrol af kalkulationer herun-

der timepriser

Øvrige opgaver:
• Deltage i strategiarbejde
• Give input på væsentlige kontraktforhold
• Ad hoc-opgaver

Udadvendt og dynamisk selvkørende person, der motive-
res af fælles resultater. 
Regnskabschefen skal kunne arbejde engageret og både 
selvstændigt såvel som i samarbejde med andre.
Regnskabschefen skal have stor synlighed, gennemslags-
kraft, en motiverende arbejdsform og gode kontrakt- og 
forhandlingsevner. 

3-5 års erfaring fra lignende stilling og gerne tidligere 
arbejdet som revisor.

Merkonom i regnskab, HD (R), eller Cand. Merc aud. 
Revisor uddannelse som baggrund en klar fordel.

Dansk som modersmål
Engelsk i skrift og tale
Evt. tysk

Superbruger i Office pakken – Specielt, Word, Excel & 
Power Point
Superbruger i C5 eller Navision en fordel, idet virksomhe-
den er ved at konvertere til Uniconta som er baseret på 
C5 funktionerne. 

Ansvarsområde:

Egenskaber:

Erhvervserfaring:

Uddannelse:

Sprogkundskaber:

IT:

SCANVIEW A/S ∙ Navervej ∙ DK-7000 Fredericia ∙ Tlf. 7624 4040 ∙ www.scanview.dk ∙ mail@scanview.dk


