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HK Byg Entreprise A/S er en ambitiøs entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hoved- og 
totalentreprise på Sjælland. Vi udfører både nybyg og renovering af boliger og
erhvervsejendomme, og råder både over byggestyringskompetencer samt egenproduktion.
I dag har vi ca. 40 medarbejdere, hvoraf størstedelen beskæftiger sig med vores forskellige
byggeprojekter. Vi arbejder aktivt med at skabe attraktive rammer, hvor der er plads til
kompetenceudvikling og sparring med dygtige kolleger.

Om stillingen

Vi søger en dedikeret og fagligt stærk 
controller med erfaring inden for økonomi-
styring, fakturering og projektøkonomi. Du 
vil arbejde tæt sammen med den øvrige
projektledelse og referere til vores 
regnskabschef samt produktionschef. 
Stillingen vil være koncentreret omkring de 
økonomiske opgaver på vores byggesager, 
såsom opfølgning af budgetter, kontrakter 
og garantier samt fakturering. Stillingen vil 
fungere som support til projektlederen der 
står i spidsen for byggeriet.

Profil

Vi søger en selvstændig og engageret
controller, der forstår at tage ansvar for egne 
opgaver. Du skal være udadvendt og kunne 
håndtere at ’have flere bolde i luften på én 
gang’. Du vil indgå som en del af et team, og 
det er derfor vigtigt at du forstår at bidrage 
positivt til resten af holdet, både fagligt 
og socialt. Du skal være talstærk og kunne 
fordybe dig i projektøkonomien og sikre
videreformidling af økonomiske problem-
stillinger.

Controller
- Er du vores nye kollega
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Vi tilbyder

Hoved- eller totalentreprise
Projektudvikling

Vi oplever pt. en støt stigende ordretilgang på større og mere omfattende projekter. Vi har
desuden en ambition om en fortsat vækst i de kommende år, hvilket stiller høje krav til
økonomistyringen af vores byggesager. Her har vi brug for en faglig stærk person, der kan 
indgå i vores projektledelsesteams og bidrage med den daglige styring og opfølgning af vores 
byggesagers daglige økonomi. Vi har en flad struktur med en åben kommunikation og et
samarbejde på tværs af organisationen, hvor frihed under eget ansvar spiller en central del i 
den måde vi arbejder på.
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Som Controller vil dine ansvarsom-
råder bl.a. være (men ikke begrænset 
til):

Økonomistyring af byggesager+

Håndtering af faktura tilknyttet de 
forskellige projekter

+

Kontraktstyring med
underentreprenører

+

Afstemning af forsikringer og 
garantier

+

Du har relevant uddannelse inden-
for økonomistyring og interesse for 
byggeri

Du er selvstændig og ansvarsbevidst

Du har kendskab til IT-programmer 
indenfor økonomistyring

Det er en fordel, men ikke krav at du 
har arbejdet som projektcontroller 
før

Du er udadvendt, positiv og fleksibel

Kvalifikation og baggrund

+

+
+

+

+

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte vores Regnskabschef Pelle 
Nielsen på tlf.: +45 4280 3025 eller på e-mail: phn@hk-byg.dk.

Tiltrædelse snarest muligt

Alle ansøgninger skal sendes til job@hk-byg.dk med teksten “Controller” i 
emnefeltet.

Ansvarsområder

Controller
- Er du vores nye kollega

Relevante kvalifikationer og baggrund 
for stillingen:
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Afholdelse og opfølgning af 
budgetmøder

+

Løbende dialog med bygherre, rådg-
iver og underentreprenører om økon-
omiske forhold

+


