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Virksomheden 
 
Med en historie, der strækker sig over mere end 100 år, repræsenter Georg Jensen unik håndværksmæssig 
kvalitet og tidløst æstetisk design, som spænder fra korpus til ure, smykker og produkter til hjemmet. 
 
Georg Jensens egen filosofi var at skabe demokratisk design med både funktionalitet og skønhed. Hans 
håndværksmæssige dygtighed og kunstneriske talent, kombineret med hans evne til at identificere og 
støtte designtalenter, var det grundlag, som han byggede virksomheden Georg Jensen på i København i 
1904. 
 
Georg Jensens stil omfattede tidens Art Nouveau linjer, som han tilførte sin helt egen karakteristiske energi, 
der stadig kan genkendes i Georg Jensens design i dag. Klare flydende former beriget med udsøgte 
skulpturelle udsmykninger, stiliserede blomster og frodige drueklaser reflekterer hans sanselige glæde ved 
naturen. Den fornemste opgave for Georg Jensen i dag er at udnytte mesterens egne ideer og principper og 
oversætte disse til design med relevans for den moderne forbruger. 
 
Brandet Georg Jensen er baseret på vores fælles værdier, som er integritet, modighed og ansvarlig. Disse 
værdier reflekterer skandinaviske værdier – det enkle i livet, det nordiske lys, det rene vand og den friske 
luft. Alt dette samlet i Georg Jensens Vision, Mission og Værdier. Med respekt for vores DNA og vores 
værdier, er det både vores pligt og vores mulighed at drive en succesfuld forretning, som leverer produkter, 
der er relevante for forbrugeren i dag. 
 
Georg Jensen har en klar vision om gennem generationer at være et førende brand indenfor skandinavisk 
design og at være en inspiration for alle til at udtrykke deres egen stil. Baseret på vores værdier, vores 
historie og vores tradition for håndværk, kvalitet og den danske designarv har vi et stærkt og troværdigt 
fundament til at bygge et globalt brand målrettet et bredere luksuspublikum. 
  
Vision 
  
Georg Jensens vision er gennem generationer at være et førende brand indenfor skandinavisk design og at 
være en inspiration for alle til at udtrykke deres egen stil. 
  
Mission 



 
 

 

 
  
Det er vores mission at begejstre, overraske og inspirere den globale, designbevidste forbruger med vores 
unikke, tidløse designs og tradition for høj kvalitet og unikt håndværk. 
  
Values 
  
Baseret på vores unikke håndværksmæssige historie og kontinuerlig design innovation er vores 
nøgleværdier Integritet, Modighed og Ansvarlighed. 
  
Forretningsmodel 
  
Som skitseret i forretningsmodellen tager vores produktkollektioner udgangspunkt i vores DNA og Georg 
Jensens historie. Design og produktudvikling af vores Silverware er hovedsagelig baseret på den kulturarv, 
som vores arkiv rummer, samt vores tætte samarbejde med førende nutidige kunstnere. 
Produktudviklingen sker i tæt samspil med vores private kunder. 
  
Designprocessen for Jewellery, Watches og Living sker hovedsagelig i samarbejde med internationale eller 
skandinaviske designere – og i tæt samarbejde med vores in-house Design Team. Vores Seasonal kategori 
bliver designet in-house eller i samarbejde med skandinaviske designere. 
  
Vores smykker bliver fremstillet i vores smykkeværksted i Thailand, urene produceres af urmagere i 
Schweiz og vores Seasonal kategori bliver produceret i vores værksted i Hjørring. Sølvprodukterne bliver 
alle håndlavede af højt kvalificerede og uddannede sølvsmede i vores sølvsmedje i vores hovedkvarter i 
København. Visse sølvbestik bliver produceret i værkstedet i Thailand. Størstedelen af vores Living 
produkter produceres hos partnere i Kina – alle udvalgt af vores eget sourcing kontor i Kina. 
  
Jewellery, Watches og Living markedsføres med en flerstrenget strategi – baseret på retail, wholesale og e-
commerce. Silverware sælges gennem retail og wholesale – og selvfølgelig gennem VIP events og via "by 
Appointment " salg. 
  
 



 
 

 

 

 
 
Økonomi 
 
I 2017 havde Georg Jensen en nettoomsætning på DKK 1.089 millioner og opnåede et EBITDA på DKK 74 
millioner. Væksten i 2017 var således 5,6 % når der justeres for effekten af lukkede butikker i løbet af året 
og indflydelsen fra udviklingen i FX i perioden 2016-2017. Den samlede rapporterede omsætning faldt 
således en smule med 0,2 %, primært grundet en let tilbagegang på de asiatiske markeder som følge af en 
række strategiske butikslukninger. 
  
Georg Jensen forventer at forbedre alle ovennævnte nøgletal i 2018. 
 
Seneste årsregnskab kan findes på; www.georgjensen.com 
 
Stillingen – Group Financial Controller 
 
Med reference til koncernregnskabschefen får Group Financial Controller ansvaret for at optimere 
eksisterende procedurer omkring konsolidering og rapportering – herunder det daglige samarbejde med 
datterselskaberne. Group Financial Controller bliver del af Georg Jensens Global Finance-organisation og 
kommer til at indgå i et tæt samarbejde med koncernregnskabschefen, business controlling, selskabets CFO 
og andre afdelinger i virksomheden. Hertil kommer løbende dialog med datterselskaber i Europa, 
Nordamerika, Oceanien og Asien.  
 
Group Financial Controller kommer til at blive en del af et dedikeret team i et dynamisk miljø. Georg Jensen 
er et globalt firma med et stærkt brand og en kultur bygget på en dyb og rig arv af skandinavisk design og 
kunsthåndværk.  
Global Finance-organisationen er placeret på Georg Jensens smukke hovedkvarter på Frederiksberg. 
Organisationen omfatter regnskabsfunktion for både HQ og Shared Service Center (SSC), økonomi- og 
forretningsstyring samt koncernens treasury-funktion. 

http://www.georgjensen.com/


 
 

 

 
Som Group Financial Controller bliver du del af en international organisation, hvor du får mulighed for at 
påvirke dine egne arbejdsområder og skabe et globalt netværk med kolleger og samarbejdspartnere. 
 
Dine primære ansvarsområder vil være: 
 

• Ekstern rapportering (i henhold til IFRS) inkl. konsolidering af datterselskaber og udarbejdelse af 
koncernregnskab for Georg Jensen A / S, samt de øvrige danske enheder i koncernen 

• Månedlig udarbejdelse af intern rapportering, herunder konsolidering samt gennemgang og 
præsentation af centrale punkter til ledelsen 

• Forberede og sikre effektiv revisionsproces på koncernniveau for de virksomheder, der håndteres 
af eget Shared Service Center 

• Financial controlling på koncernniveau - planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning.  

• Vedligeholdelse og udvikling af transfer pricing dokumentation (centralt for Georg Jensen A/S og 
lokal dokumentation i samarbejde med enkelte lande)  

• Vedligeholdelse og udarbejdelse af selvangivelser for de danske selskaber 

• Vedligeholdelse og videreudvikling af økonomimanual for koncernen inkl. beskrivelse af 
regnskabspraksis. 

 
 
  



 
 

 

 
Den ideelle kandidat 
 
Kandidaten har flere års erfaring som revisor i et større revisionsselskab og/eller har haft en tilsvarende 
stilling i et moderselskab med internationale datterselskaber. 
Kandidaten er i besiddelse af en stærk analytisk sans og evner at bevare overblikket gennem struktur og 
planlægning. Kandidaten er vedholdende og trives med at efterleve stramme deadlines i et dynamisk 
internationalt arbejdsmiljø. Det er vigtigt at kandidaten evner at tage ansvar for kvalitet i processen og 
udviser proaktivitet og fleksibilitet i sit arbejde. Herudover skal kandidaten have et positivt livssyn og 
humoristisk sans. 
   
Formelle kriterier:  

• Min. 5 års erfaring fra en lignende stilling indenfor arbejdet med IFRS og Financial Controlling i 
internationalt miljø 

• Erfaring fra revisionsbranchen inkl. hands-on erfaring med udvikling af årsregnskaber (IFRS) 

• Relevant uddannelse på kandidatniveau fx Cand.Merc.Aud. eller HD(R) 

• Solid forretningsforståelse med et finansielt mindset 

• Erfaring med konsolidering af datterselskaber 

• Erfaring med udarbejdelse af transfer pricing dokumentation  

• Erfaring med opstilling af selvangivelse, dokumentation samt generel erfaring med skat  

• Erfaring med udarbejdelse og udvikling af corporate manualer, instrukser m.v.  

• Solid erfaring i udarbejdelse af analyser, rapportering, m.v.  

• Evner at arbejde under pres og har flair for at arbejde målrettet og resultatorienteret 

• Dansk og engelsk i skrift og tale  

• Super-user i Excel og Office-pakken 

• Erfaring med Prophix betragtes som en fordel 
 

 


