
 

 

 

ANDERS U JENSEN 
Med over 25 års erfaring fra handels og produktionsvirksomheder har jeg fået en 

god forretningsforståelse for mange brancher og kan hurtigt sætte mig ind i de 

mange problemstillinger der kan være i en virksomhed. 

Jeg har forståelse for alle processerne i en økonomifunktion og kan deltage både i 

det praktiske som det strategiske arbejde. 

En kernekompetence er, at bygge bro fra økonomiafdelingen til forretningen, 

således at tallene kan bruges til fremad rettet at drive resultaterne i den rigtige 

retning. 

Jeg er god til at gøre de komplicerede tal forståelige og kan viderebringe 

kompliceret finans rapportering  i en enkel og overskuelig form. 

Med en lang ledererfaring i bagagen kan jeg deltage i organisatoriske diskussioner 

og sparre og coache i store dele af organisationen. Optimering af processer og 

arbejdsgange på tværs af organisationen er også en del af arbejdsfeltet. 

Hovedaktiviteten i Controlling.dk er drift af bogholderier for pt. 20 virksomheder af 

meget forskellig størrelse og i flere brancher. Gennem samarbejdet lærer jeg 

kunden og virksomheden rigtigt godt at kende, og kan udfordre på og sparre 

omkring hvordan virksomheden kører og hvorledes tingene bliver udført. Dvs. 

samarbejdet giver mere værdi end blot bogføringen. 

Jeg har desuden kunder som selv har et bogholderi, men mangler en økonomichef 

få timer om ugen eller måneden. Hos disse kunder arbejder jeg som økonomichef 

på timebasis, men agerer ellers som hvis jeg var ansat. 

Derudover løses enkelte konsulentopgaver af kortere eller længere varighed. 

 

UDVALGTE KONSULENTOPGAVER  
BibliotekBibliotekBibliotekBiblioteksmedier A/Ssmedier A/Ssmedier A/Ssmedier A/S    

Interims økonomichef – fokus på oprydning og optimering i økonomifunktionen. I 

starten af perioden var der mangel på ressourcer i afdelingen – til slut var der færre 

medarbejdere. One-Pagerr® rapporterings koncept indført 

 

Labflex A/SLabflex A/SLabflex A/SLabflex A/S    

Optimering af salgsordre proces 

 

SMC Biler A/SSMC Biler A/SSMC Biler A/SSMC Biler A/S    

Optimering af service processen vha. Lean værktøjer 

 

Skousen Hvidevarer A/SSkousen Hvidevarer A/SSkousen Hvidevarer A/SSkousen Hvidevarer A/S    

Test og specifikation af finansmodul i nyt IT system 

ØVRIG ERFARING 
• Opbygning af international økonomifunktion 
• Integration af opkøbte virksomheder 
• Lukning af virksomhed i Danmark og flytning af denne til Tyskland 
• International rapportering i Tysk koncern 
• Strategi arbejde 

KontaktKontaktKontaktKontakt    

Mobil: + 45 2970 2300 

E-mail:  auj@controlling.dk 

Skype: andersulrikjensen 

www.controlling.dk 

 

SpecialerSpecialerSpecialerSpecialer    
• Finansrapportering 
• Business controlling 
• KPI udvikling 
• Budgetter & Estimater 
• Sparring & Coaching 
• Struktur og fokus 
• Integration af selskaber 
• Måling af økonomisk resultat af 

lean aktiviteter 
• Udvikling af finans 

organisationer 
 

UddannelseUddannelseUddannelseUddannelse    
• HD Finansiering & Kreditvæsen    

    
    

• SprogSprogSprogSprog    
• Dansk - modersmål 
• Engelsk - flydende 
• Tysk – flydende 
• Norsk & Svensk – 

grundlæggende 
 

ErhvervserfaringErhvervserfaringErhvervserfaringErhvervserfaring    
• Partner 2Exceed 
• Ejer Controlling.dk 
• Finans Director – Coloplast  
• Manager business controlling – 

Coloplast 
• Geschäftsberecih Controller  

Freudenberg 
• Regnskabschef – Anker 

Frederiksen A/S 
• Controller – GASA Århus 
• Regnskabschef – Lekkerland 


