PlanBørnefonden søger ny CFO
Vil du være med til at drive vores strategiske agenda og tage PlanBørnefonden til nye
højder, så vi kan gøre en endnu større forskel for verdens mest udsatte børn og unge?
Hvem er vi?
PlanBørnefonden er en af Danmarks førende internationale udviklingsorganisationer. Vi arbejder
langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder, for at sikre børn og unges rettigheder og
skabe lige muligheder for alle uanset køn. Vi er globale og er en del af Plan International og vi
arbejder tæt sammen med vores kollegaer i Plan International, der er til stede i 75 lande over hele
verden. Læs mere på www.planbornefonden.dk.
Om jobbet
PlanBørnefonden søger en CFO med et kommercielt mind-set, som kan kombinere finansiel styring,
økonomisk analyse og har strategisk indsigt og flair. Du er medlem af vores Executive Management
Team med reference til CEO og leder af vores Økonomi- og IT-team. Du vil være ansvarlig for alle
vores finansielle aktiviteter, for at drive vores digitale transformation samt rådgivning og
rapportering til bestyrelse og Executive Management Team.
Du er rollemodel for vores kultur, er den nærværende og engagerende leder der har øje for værdien
i et stærkt tværgående samarbejde. Du mestrer alle de økonomiske og finansielle analyser og
omsætter komplekse data, til en enkel og overbevisende formidling, til både bestyrelsen og vores
organisation. Konkret skal du implementere Dash Board og Power BI. Optimering og effektivisering
af processer og forretningsgange motiverer dig og her har du leveret solide resultater i dit
nuværende eller i tidligere jobs.
Om dig
Du har minimum 5 års erfaring som chef for en økonomiafdeling. Du har en solid forståelse og
erfaring med de digitale muligheder og har succesfuldt drevet en digitaliseringsproces. Du har et
skarpt analytisk mind-set og en solid og bred forretningsforståelse. Erfaring fra en global
organisation er en fordel. Du tænker og handler altid med øje for optimering af vores midler, fra
sponsorer, institutionelle donorer og strategiske samarbejdspartnere, så vi får størst mulig impact.
Du kan begå dig på bestyrelsesniveau men kan også være den operationelle leder. Du er en stærk
kommunikator der både kan overbevise og engagere. Så er det vigtigt, at du har erfaring med at

opbygge og vedligeholde stærke internationale samarbejdsrelationer, da du vil indgå i et tæt
samarbejde med internationale kollegaer. Vi ser gerne, at du har en finansiel uddannelse på
kandidatniveau (fx Cand.merc., Cand.oecon. eller Cand.polit). Du behersker desuden engelsk på højt
niveau i både skrift og tale.
Ansøgning
Send din ansøgning og CV til det internationale Executive Search bureau, Friisberg & Partners
International, som hjælper os med rekrutteringen. Ansøgning og CV skal sendes som pdf-fil til
j.lindhart@friisberg.com senest den 23. september. Skriv ”CFO PlanBørnefonden” i emnefeltet. Har
du specifikt spørgsmål til jobbet er du også velkommen til at kontakte Friisberg Partner, Josephine
Lindhart på +45 20410194 eller j.lindhart@friisberg.com.
Tiltrædelse gerne senest 1. november eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale.
Arbejdssted er Nørrebro i København. Der skal forventes en del rejseaktivitet.
I PlanBørnefonden kæmper vi for børns rettigheder, ligestilling og anti-racisme. Uanset etnisk
baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder opfordrer vi alle kvalificerede
kandidater til at søge stillingen som vores nye CFO. Vi er en udviklings- og humanitær organisation,
og du vil som medarbejder hos os forpligte dig til vores børnebeskyttelses-politik, og i forbindelse
med din ansættelse vil vi indhente dokumentation for en ren børneattest.

