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Navn: Anders Andersen Adresse: Hovedgade 42  

Født: 13. januar 1965 Postnr. By: 4700 Næstved 

Civil status: Gift, to børn f. 1990 og 1999 Tlf.: 70 22 70 79 

Ikke ryger Mail: Anders@gmail.com                                 

 

Profil: 

Som person er jeg fokuseret og løsningsorienteret. Jeg går analytisk til mit arbejde og med 

fokus på at optimere og skabe værdi for virksomheden.  Jeg er åben og ærlig af person, og jeg 

arbejder for at skabe et rummeligt miljø som er orienteret mod vidensdeling. Jeg er arbejdsom 

og vedholdende, og jeg arbejder gerne hårdt for at nå mine målsætninger.   

 

Erfaring: 

01.02.2008 – Hansens A/S, Økonomichef 

 

Hansens A/S producerer maskiner til byggebranchen i hele i Danmark, Tyskland og Østrig. 

Det er en danskejet virksomhed med Moderselskabet placeret i Danmark, med en 

regnskabsafdeling på otte medarbejdere i Danmark.  

 

Arbejdsopgaver: 

 Ledelse af syv økonomimedarbejdere og en controller 

 Udarbejdelse af handlingsplaner i samarbejde med ledergruppe og bestyrelse i 

Danmark, Tyskland og Østrig 

 Controlling og rapportering af omkostninger for Danmark og Tyskland 

 Ledelsesrapportering for koncern 

 Etablering af ny økonomiafdeling i Østrig i forbindelse med opkøb af virksomhed  

 Likviditetsstyring 

 Udarbejdelse af ny KPI model 

 Økonomistyring, budgettering og forecasts for Danmark  

 Diverse analyser 

 Adskillelige procesoptimeringer i forbindelse med store ressourcebesparelser. 

 

 Udvalgte resultater: 

 Projektledelse i forbindelse med rationalisering og optimering af økonomiafdeling 

 Etablering og overlevering af ny økonomiafdeling i Østrig  

 Implementering af Oracle  

 

01.01.2001 - 30.01-2008 Anderssons A/S, Regnskabschef (Malmø) 

 

Anderssons A/S er en engrosvirksomhed, der handler med fødevarer direkte til restaurationer 

i hele Danmark og Sverige. Det er en svenskejet virksomhed, med en mindre 



 

2 

 

regnskabsfunktion i Danmark. Jeg sagde min stilling op, da jeg ønskede at udfordre mig selv 

med et mere komplekst ansvar i en større virksomhed.  

  

Arbejdsopgaver: 

 Ledelse af en bogholder og en elev 

 Økonomistyring, budgettering og forecasts  

 Controlling og rapportering til ledelse i Sverige 

 Lønbogholderi i Bluegarden, løn til 55 medarbejdere. Funktionær- og timelønnede 

 Opdatering og support på C5 

 Back up på bogføring ved sygdom og ferier 

 Projektregnskaber vedr. miljøprojekter som et led i virksomhedens CSR etablering i 

samarbejde med EU fonde 

 Analyser 

 

 Udvalgte resultater: 

 Etablering af forecast proces 

 Etablering af elektronisk workflow 

 Projektleder på EU projekt ”SpisSundt” 

 

01.01.1996 – 31.12.2000 Kelderbee A/S, Business controller  

 

Kelderbee A/S er et reklamebureau, som henvender sig primært til store nordiske 

virksomheder. Det er en amerikanskejet virksomhed, med datterselskaber i 12 lande. I 

Danmark sad der seks i økonomifunktionen inklusiv regnskabschefen. Jeg blev opsagt i 

Kelderbee A/S, da amerikanerne valgte at samle alt regnskab og administration i England.   

 

Arbejdsopgaver: 

 Forecast 

 Projektregnskaber 

 Cost controlling 

 Variansanalyser   

 Etablering og strukturering af nye rapporteringsværktøjer samt likviditetsværktøjer i 

Excel 

 Månedlig og kvartal rapportering til USA 

 KPI udvikling  

 Forretningsudvikling   

 

 Udvalgte resultater: 

 Udvikling af rapporteringsmodel for Danmark  

 Etablering af model for igangværende arbejde i projektregnskaber 

 Deltagelse i udvikling af KPI i samarbejde med moderselskab 
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01.03.1991 - 31.12.1995 Ledker A/S, Financial Controller 

 

Ledker A/S producerer tekstil til Danmark, Sverige og Norge. Produktionen foregår i Kina, 

og beskæftiger i alt 115 medarbejdere. I moderselskabet i Danmark er regnskabsafdelingen 

på syv medarbejdere inklusiv økonomichefen. Jeg forlod Ledker A/S, da jeg blev kontaktet af 

en gammel kollega fra revisionstiden, som tilbød mig et job som business controller. 

 

Arbejdsopgaver: 

 Bogføring 

 Afstemninger 

 Budgettering 

 Analyser 

 Intercompany  

 Månedsrapportering 

 Implementering og support på Oracle 

 

01.06.1985 - 31.02.1991 H. Pedersen Revisionsfirma, Revisor 

 

H. Pedersen Revisionsfirma er et større revisionsfirma med 250 medarbejdere i Danmark. 

De varetog primært store selskaber, men også de små erhvervsdrivende. Jeg forlod 

revisionsbranchen, for at prøve kræfter med økonomien fra den anden side af bordet, da jeg 

færdigjorde min HD-R. 

 

Arbejdsopgaver: 

 Revision af mellemstore og store selskaber 

 Rådgivning  

 Oplæring af regnskabsmedarbejdere i bogføring og IT 

 

01.01.1983 – 30.05.1985 Dansk Revision, Revisorelev 

 

Dansk Revision er et mindre revisionsfirma med 25 ansatte.  

Arbejdsopgaver: 

 Revision af mindre selskaber og selvstændige erhvervsdrivende 

 Bogføring  

 

Uddannelse:                          

1989-1991 HD-R Handelshøjskolen i København 

1983-1985 Revisorassistent 

1981-1983 HHX Næstved Handelsskole  
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IT:  

Microsoft Dynamics C5 og Oracle  Superbruger  

Bluegarden, E-conomiv  Erfaren bruger  

SAP R3, Axapta og AS400  Kendskab  

 

 

Sprog:   

Mundligt  Skriftligt 

Engelsk:  Højt niveau.   Højt Niveau  

Fransk: Højt niveau.   Middel Niveau 

Tysk:  Basis Niveau   Middel Niveau 

Svensk: Højt niveau  Middel Niveau 

Norsk: Middel niveau  Basis Niveau 

 


