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Controllerfunktionen er gået fra administrativ funktion til ledelsesori-

enteret udviklingsfunktion. Det stiller dig som controller over for nye 

udfordringer. Der er behov for, at du fungerer som sparringspartner for 

ledelsen og kan implementere projekter – i lige så høj grad, som du kan 

administrere regnskab og økonomi. Håndbogen klæder dig på til denne 

udfordring. 

Du får lettilgængelig viden, traditionelle og moderne økonomistyrings-

teknikker og de nyeste modeller, som kan videreudvikle dine faglige, 

økonomiske færdigheder. Men du får samtidig ny inspiration til de mere 

bløde områder som kommunikation, kultur, teamwork og problemløsning. 

Og vigtige værktøjer til bl.a. strategisk planlægning og projektledelse.

En effektiv controllerfunktion og samspillet med hele organisationen 

er i dag altafgørende for virksomheders fortsatte eksistens og succes 

– lad Controlleren vise dig hvordan!   

Målgruppe

Controllere, økonomiansvarlige og alle medarbejdere i controllerfunk-

tioner i private og offentlige virksomheder. 
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Redaktionen består af hovedredaktør Per Nikolaj Bukh og en særlig ud-

valgt redaktionskomité. 
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sammen har mange års erfaring med en bred vifte af økonomistyring. 
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