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Ambitiøs og initiativrig CFO til udvikling af international vækstvirksomhed 

Om Ennogie – www.ennogie.com 
Vores purpose er at gøre grøn og ren energi fra solen tilgængelig for flere af os og bæredygtig for os alle. 
Derfor udvikler og leverer vi æstetiske og smarte solenergiløsninger til det bebyggede miljø. Derigennem 
vil vi omdanne alle bygninger til bæredygtige producenter af solenergi. 

Som CFO hos Ennogie får du ansvaret for den videre udvikling og opbygning af økonomifunktionen inkl. 
IT-systemer til at understøtte væksten, samt løbende rapportering til ledelse, bestyrelse og ejere. 
Derudover bliver du en central person i klargøring og gennemførelse af børsnotering i 2021 sammen med 
den øvrige ledelse, samt den efterfølgende rapportering til børsen.  

Som virksomhedens regnskabsmæssige og økonomiske kompetence, bliver du ansvarlig for 
virksomhedens daglige økonomiske drift. Du vil være den første person internt i økonomiafdelingen, 
hvilket betyder, at du selvstændigt skal koordinere de daglige driftsmæssige opgaver med vores eksterne 
bogholderi, der varetager bogføring, diverse afstemninger og løn. Du bliver samtidig økonomisk 
sparringspartner til den øvrige ledelse. Og du har niveauet til at understrege dine strategiske input med 
kompetente økonomiske analyser.  

Da Ennogie er i hastig international vækst, er det vigtigt, at du med dit internationale udsyn og erfaring er 
i stand til at sikre en strømlinet rapportering for nye, som eksisterende datterselskaber og joint ventures.   

Personlige Kompetencer 
For at få succes i Ennogie skal du trives i et ambitiøst, men stadigt uformelt miljø, være en stærk 
kommunikator, samt lyst til at begå dig på såvel operationelt, taktisk som strategisk niveau. Som person 
er du kendetegnet ved, at du viser initiativ og går forrest for at finde løsninger på tværs af virksomheden. 
Du har din økonomiske og IT-mæssige værktøjskasse i orden og besidder samtidigt et kommercielt og 
strategisk mindset. Du er drevet af en stor lyst til at tegne økonomifunktionen, som sikrer et stærkt 
fundament for Ennogies fortsatte vækst. Derudover: 

• International erfaring 
• Relevant erfaring fra børsnoteret eller kapitalfondsejet virksomhed er en fordel 
• Stærke IT-kompetencer 
• Erfaring med rapportering, månedsafslutning og budgettering 
• Erfaring med Uniconta er en fordel 
• Engelsk på forhandlingsniveau, mundtlig og skriftligt, er et krav. Tysk er en fordel. 
• Kendskab til byggebranchen og/eller vedvarende energi er en fordel. 
• Relevant kommerciel uddannelse, dog vil praktisk erfaring og resultater vægtes højt.  

Arbejdssted: Herning 

Ansøgning & Kontakt: For yderligere information kontakt CEO, Lars Brøndum Petersen på: 
Mobil: 53562754 eller mail: LBP@ennogie.com.  
Ansøgning sendes til info@ennogie.com 

Stillingen ønskes besat snarest, og der bliver afholdt samtaler løbende. 


