
 

 
 

 

 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte 
virksomheder i Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for 

udvikling, salg og fremstilling af vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 10 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er 

drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 
DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 13.500 medarbejdere i mere end 40 lande. 

 
Supply Chain Controller 
 

 

 

Til vores Finance funktion i DOVISTA, som også 

omfatter VELFAC og Rationel Vinduer, søger vi en 

erfaren og forretningsorienteret Supply Chain Controller 

med særlig interesse for fuld service af værdikæden. 

Du får udgangspunkt/base i den centrale 

økonomifunktion og bliver en del af et team af erfarne 

kollegaer, der bidrager med at udvikle virksomheden 

igennem sparring og supportering af relevante 

interessenter. Funktionen er under forandring, herunder 

implementering af nyt ERP system (SAP), og en del af 

udfordringerne vil være at bidrage til det nye set-up og 

de nye roller, som afdelingen løbende skal arbejde med.  

Opgaverne som Supply Chain Controller er koncentreret 

om tre kerneområder:  

▪ Ansvarlig for controlling på flere fabrikker, herunder 

en servicefabrik   

▪ Koordinering, controlling og rapportering af blandt 

andet serviceområdet 

▪ Deltagelse i tværgående forandringsprojekter 

Herudover vil man skulle deltage i centrale processer på 

tværs af den samlede økonomifunktion. 

Af øvrige opgaver kan nævnes:  

▪ Finance Business Partner for serviceområdets og 

fabrikkers ledelse  

▪ Lager, logistik og produktionsrelaterede opgaver  

▪ Procesoptimering og dokumentation 

▪ Profitabilitets- og kostanalyser 

▪ Opfølgning på serviceordrer  

▪ Deltagelse i projekter – herunder SAP 

implementering  

 

Din baggrund  

Du sidder i dag i et tilsvarende job som Supply Chain 

Controller i en større virksomhed eller koncern og har 

lyst til at træde ind i en funktion, hvor du blive en central 

og betydende person i koncernen. Det er afgørende, at 

du har anvendt din teoretiske viden i en større 

virksomhed og har mindst et par års erfaring med 

nævnte opgaver fra en tilsvarende funktion. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Du har en længerevarende, relevant 

uddannelsesmæssig baggrund som eksempelvis cand. 

merc. inden for logistik, Supply Chain eller 

økonomistyring. 

 

Som person er du selvkørende og en robust 

samarbejdspartner, der er ambitiøs på dit fagområde. Du 

arbejder konstruktivt og løsningsorienteret og bringer 

projekter/løsninger helt i mål. Du er fagligt stærkere end 

de fleste og har evnen til hurtigt at opbygge en solid 

forretningsforståelse og løser/svarer på komplekse 

problemstillinger. Vi forventer, at du har solid erfaring 

med Excel og er hurtig til at forstå vores SAP ERP 

system, som DOVISTA er i gang med at implementere. 

Det vil være en fordel med et solidt kendskab til SAP.  

Som person er du frisk, humørfyldt, kontaktstærk og 

præcis i din kommunikation. Du har en tillidsskabende 

personlighed og er vant til at håndtere interessenter på 

flere forskellige niveauer.  

Koncernsproget er engelsk, og du behersker derfor 

engelsk både mundtligt og skriftligt på et højt niveau. 

Arbejdspladsen er i Herning og Ringkøbing. 

Vi tilbyder 

Et spændende og afvekslende job i en dynamisk og 

ambitiøs organisation med stærke holdninger og værdier. 

Vi stiller krav og skaber en dynamisk og begivenhedsrig 

arbejdsplads, hvor du trives og udvikles både fagligt og 

personligt.  

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 

kontakte CFO Jan Boendorf Madsen, tlf. 4011 9158. 

Send ansøgning og CV mrk: ”Supply Chain Controller, 

DOVISTA RFW” via e-mail til ts@DOVISTA.com. 

Ansøgningerne behandles løbende, da vi ønsker 

stillingen besat snarest muligt.  

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk. 
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