
Vår økonomisjef går av med pensjon ved årsskiftet. Vi søker derfor en 
kompetent og engasjert etterfølger som vil være med på laget og 
videreutvikle selskapene i et svært spennende marked.

Vi søker økonomisjef

Drytech AS er en innovativ familiebedrift med vekstambisjoner i det nasjonale og internasjonale markedet innenfor  

forsvars- og fritidsmarkedet. Bedriften er lokalisert i Tromsø, etablert i 1989 og har 47 ansatte. Vi produserer og selger 

komplette måltider i porsjonsforpakninger, rasjonsforpakninger og «On The Go» produkter av høy kvalitet under 

merkenavnet REAL. I EU-markedet selges produktene gjennom Drytech AB. Med høyt fokus på utvikling, kvalitet og 

merkevarebygging er selskapene i positiv utvikling, og omsetningen for selskapene i 2016 var totalt ca 130 mill.

Økonomisjefen er en del av ledergruppen i Drytech AS og har totalansvar for økonomi- og 
finansstyring i selskapet. I tillegg har økonomisjefen totalansvar for økonomi- og finansstyring 
i konsernet Hanso Holding AS, som Drytech AS er en del av, og datterselskapene Drytech AB, 
Hanso Eiendom AS og Hanso Eiendomsutvikling AS. Bedriften har godt utbygde regnskaps- 
og rapporteringssystemer.

Sentrale arbeidsoppgaver
• Totalansvar for økonomistyring, kostnads- 
 oppfølging og kontroll i alle de nevnte 
 selskapene.
• Budsjettering og prognoser, rapporterer til 
 ledergruppen, styrene og eksternt.
• Analysere kostnadsflyten i selskapene, 
 sette krav til måloppnåelse i henhold til 
 strategi og budsjetter.
• Videreutvikle og følge opp definerte 
 økonomiske nøkkeltall.
• Finansstrategi og forvaltning som sikrer 
 måloppnåelse og etterlevelse av lovverk.

Ønskede kvalifikasjoner
• Dokumentert erfaring fra arbeid innenfor 
 økonomi og kostnadsstyring, gjerne innen 
 produksjon eller logistikk.
• Høyere økonomisk utdannelse. 
• God kompetanse på bruk av moderne IT 
 systemer
• Gode språkkunnskaper, engelsk bør være 
 ett av dem.

Personlige egenskaper
• Analytisk, nøyaktig, strukturert og resultat-
 orientert med gode kommunikasjons- og  
 samarbeidsevner. 
• Fleksibel, selvstendig og med stor 
 arbeidskapasitet

Vi kan tilby
• Spennende stilling i en bedrift i vekst med 
 store utviklingsmuligheter og interessante 
 arbeidsoppgaver. 
• Dedikert organisasjon med mange fag-
 felter og godt arbeidsmiljø.
• Konkurransedyktige betingelser.

For nærmere informasjon, kontakt 
administrerende direktør Trond B. Hansen, 
tlf 918 48 109 eller styreformann 
Ole Johan Sagen tlf 915 38875

Søknad sendes til trond@drytech.no
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