
E NE RG I TIL VESTJYLL AND
Om RAH: RAH er et andelsselskab (a.m.b.a.), der er ejet af ca. 35.000 andelshavere i det vestjyske område. 
Koncernen ejer flere selskaber herunder RAH Service. RAH Service udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver 
samt anlægsrelaterede opgaver i elnettet. Selskabet varetager tillige administration, økonomi m.m. for 
koncernen. Hertil udfører selskabet ligeledes kundeservice m.m. for det fælles elhandelsselskab – goenergi 
a|s. goenergi a|s er ejet i fællesskab med 2 andre energikoncerner. RAH og de 2 andre koncerner udfører 
i fællesskab kundeservice m.m. for goenergi a|s. RAH er en virksomhed i forandring, der skaber gode 
muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kan læse mere på www.rah.dk og www.go-energi.dk.

RAH søger  
controller 
Vi søger en controller, der har en relevant teoretisk uddannelse indenfor 
økonomi og er midt i sin karriere med en god erfaring fra lignende jobs.
Det er en fuldtidsstilling, og din dagligdag vil være med mange forskelligartede opgaver, hvorfor  
du skal trives med stor afveksling og selvstændighed i jobbet. 

Dine arbejdsopgaver:
• Generel økonomistyring – opfølgning og analyse.
• Deltagelse i almindelige bogholderiopgaver.
• Økonomi- og regnskabsrapportering til ledelsen.
• Klargøring af regnskabsmateriale til revisor.
• Deltagelse i budgetlægning.
• Diverse ad hoc sagsbehandling og support til ledelse.
• Kontakt til samarbejdspartner, kunder m.m.
•  Opgaveleder på regnskabsmæssige opgaver. Opfølgning på medarbejderes – primært i økonomiaf-

delingen – leverance til månedsrapportering m.m.
•  Deltagelse og udfærdigelse af reguleringsregnskab for Netvirksomhed. Herunder hånd tering af 

ansøgninger og indberetninger m.m. på regulatoriske forhold til Forsyningstilsynet.

Vi forventer du:
 • Har relevant økonomisk baggrund/uddannelse og solid erfaring.
•  Evner at sætte dig ind i komplekse regnskaber med en sund kritisk sans og øje for væsentlige 

detaljer.
• Er nysgerrig – gerne bruge spørgsmålet ”Kan det nu passe..”?
• Har erfaring med ovennævnte opgaver.
• Er analytisk, systematisk, omhyggelig og selvstændig.
• Er serviceminded.
• Tilgår opgaverne ansvarsfuldt.
• Er en god kommunikator.
• Tør udfordre systemer og forretningsgange for at optimere processer og opgaver.
• Er relationsskabende i forhold til kunder og kollegaer.
• Er en holdspiller og deler viden/erfaring med kollegaer.
• Kan arbejde i et til tider hektisk og afvekslende miljø. 
• Ikke nødvendigvis har branchekendskab, det kan dog være en fordel, men ikke et krav.
• Er fleksibel, idet opgaverne og travlheden kan have en bestemt cyklus.

RAH tilbyder:
• En koncern med højt ambitionsniveau.
• Rigtig gode udviklingsmuligheder.
• Værdsættelse af medarbejderes initiativ og forventning om konstant udvikling.
• Kompetente, engagerede og hjælpsomme kolleger.
• Godt arbejdsmiljø.
• Sociale aktiviteter i virksomheden.
• Pensionsordning.
• Sundhedsforsikring. 
• Løn og ansættelsesvilkår, er modsvarer dine kvalifikationer.

Sådan søger du:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV hurtigst muligt mærket ”controller” på denne mailadresse 
controller21@rah.dk
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Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på, at vi løbende afholder samtaler og lukker for stillingen, 
når den rette kandidat er fundet.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, bedes du kontakte økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen på 
mobil 2087 5703 Ørskov Rekruttering deltager i rekrutteringsprocessen, hvorfor du også er velkommen 
til at kontakte Gunnar Ørskov på mobil 4041 0555 for yderligere information.


