
 

Financial Business analyst 
 

VSI Group søger en finansiel forretnings analytiker til tiltrædelse på vores kontor i Thailand. 

Dine arbejdsopgaver vil involverer en smule bogholderi, men hovedsageligt analyse af 

virksomhedens økonomi og budgetter. Som en del af dit arbejde skal du udarbejde 

budgetter for nye store projekter, hjælpe med at analyserer virksomhedens daglige 

processer og finde de steder der kan optimeres både finansielt men også operativt, således 

dine analyser hjlælper med at øge effektiviteten i virksomheden. Du vil kigge ind i 

arbejdsprocesser, systemer m.m og finde de steder der spildes tid eller på andenvis kan 

optimeres. Ydermere vil du også være med til udarbejde planen for de nye processer og 

indgå i en aktiv del af implmenteringen af disse. 

Positionen kræver en person der er slevstændigt arbejdene og har en oprigtig interesse i at 

knuse tal. Du skal selv kunne strukturerer din hverdag selv, altid være på udkig efter nye 

forbedringer i firmaet og udarbejde rapporter, budgetter m.m. til ledelsen. 

VSI Group tilbyder et spændene arbejdsmiljø i Thailand, næmere betegnet Chiang Mai i 

nordthailand. Her byder vi på et moderne kontor, hvor fra vi hjælper store som små kunder 

verden over. Som medarbejder hos VSI Group bliver du udfordret professionelt, du får plads 

til at vokse med dine opgaver og er samtidig en del af en sjov og spændende multinational 

arbejdskultur der også byder på sjove events og mange andre ting. 

DET KRÆVER VI AF DIG: 

• Du har erfaring med dansk bogholderi 

• Du har tidligere erfaring med business analyse 

• Du er ekstremt detaljeorienteret 

• Du er struktureret af natur 

• Du har gode IT færdigheder og er lærenem 

• Du er en teamplayer 

• Du er god til at kommunikerer på både dansk og engelsk 

DET TILBYDER VI DIG: 

• Arbejdstilladelse og visum 

• En flytbillet tur/retur til Danmark årligt 

• Arbejdsstation med bærbar, headset m.m. 

• Et moderne kontormiljø 

• Sjove events 

• Løn: 50-60.000 baht. 



 

SÅDAN ANSØGER DU: 

Send din ansøgning til mikkel@vsi-group.dk 

mailto:mikkel@vsi-group.dk

