Effektiviser arbejdsgangene og
maksimer dit udbytte

Marlon Consult er også...
En erfaren sparringspartner og rådgiver, der tilbyder
konsulentbistand i forbindelse med strategiske udviklingsopgaver og organisations- og ledelsesudvikling.
Det kan bl.a. ske gennem aktivt bestyrelsesarbejde
eller ved at Marlon Consult tilknyttes virksomheden som
midlertidig salgs- eller produktionschef.

Marlon Consult har gennem professionel sparring og rådgivning bidraget til en maksimering af udbyttet
hos talrige, tilfredse kunder. Vi servicerer såvel små som store virksomheder både gennem bogførings- og
regnskabsassistance, mindre projektopgaver og gennem rådgivning og implementering af større og mere
vedvarende virksomhedsændringer.

Kontakt Erik Torrild på tlf. 97 99 17 00 for yderligere
information.

Det er erfarne kræfter, der står bag Marlon Consult:

Kontakt os...

Asta F. Nørregaard, HD-R, har solid erfaring indenfor administration, regnskab og IT.
Asta har flere års erfaring fra såvel produktions- som salgsvirksomheder, hvor hun har
varetaget stillinger som økonomichef, administrationschef og it-ansvarlig. Derudover har
hun i en årrække fungeret som revisor hos statsautoriserede revisorer.
Asta har arbejdet meget med implementering og effektiv udnyttelse af IT-systemer,
herunder især økonomisystemer. Derudover har hun erfaring med proces, kvalitets- og
ressourceoptimering, ledelsesrapportering, controlling, udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter, budgetopfølgning, årsregnskaber og personaleadministration.

Få mere overskud!
Pas

dit
arbejde!

Brug os gerne som backup.
Vores kunder tæller bl.a.:
TripTrap, Dolle, Lübker Golf Resort, RBM, Bila,
Timberman, Cell Pack, Outrup Vinduer og Døre,
Hansen Door, Urtekram, M&N Butiksinventar,
Belle Epoque og Hanstholm Fiskemelsfabrik.

Hvis også du kan se de mange fordele ved at indgå et
samarbejde med Marlon Consult, så giv os et kald på
telefon 97 99 17 00 eller kontakt os via mail. Så tager
vi et helt uforpligtende møde, hvor vi sammen ser på
mulighederne.
Vi har den fornødne tid, kompetencerne og lysten til at
hjælpe dig og din virksomhed et skridt videre.

Erik Torrild, ingeniør, har bred erfaring som virksomhedsleder, idet han har ejet trappefabrikken Dolle A/S i Frøstrup samt en række møbelfabrikker i Danmark, Sverige og
England. Erik har et indgående kendskab til turn-around, finansiel rådgivning, strategisk
udvikling, eksport, afsætning og produktion.
Som professionelt bestyrelsesmedlem har Erik endvidere været involveret i køb og salg
af virksomheder, krisestyring, forhandlinger med pengeinstitutter og andre finansielle
aktører.

Vi gør en forskel
Marlon Consult er tæt på kunden, fleksible og til
rådighed også efter at opgaven er løst.

Outsourcing giver dig tid til at fokusere på
kerneforretningen og de indtægtsgivende
aktiviteter.
Marlon Consult ApS, Midtjylland
Lübker Allé 176, DK-8581 Nimtofte
Marlon Consult ApS, Nordjylland
Baggeskær 10, DK-7741 Frøstrup
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Lej en chef
Står du overfor en større udviklingsopgave i virksomheden?
Har du brug for at få kigget de administrative rutiner og
processer efter i sømmene?
Kunne det være rart at få bedre styr på IT-systemerne,
økonomistyringen eller personalehåndteringen - uden
at skulle ansætte én eller flere nye medarbejdere på
fuld tid?

Frigiv ressourcer – og få bedre overblik
Tager det daglige bogholderi og administrative opgaver
en stadig større del af din arbejdsdag?
Savner du tid og overskud til at kunne fokusere på
kerneforretningen og de indtægtsgivende aktiviteter?
Så er hel eller delvis outsourcing af virksomhedens
økonomifunktion en attraktiv mulighed.
Ved at outsource virksomhedens administrative og regnskabsmæssige opgaver får du frigjort værdifulde ressourcer
i virksomheden, som du i stedet kan anvende til at udvikle
virksomheden, styrke salget og optimere produktionen.
Som sidegevinst vil du typisk opleve, at du får et langt
bedre og mere aktuelt overblik over virksomhedens drift og
økonomi. Det giver ro i maven og tryghed hos dig selv, dine
kunder og leverandører, ansatte og virksomhedens øvrige
samarbejdspartnere.
Hos Marlon Consult er vi specialiserede i at hjælpe virksomheder med den daglige bogføring og en række andre
administrative opgaver.

Vi har den nødvendige praktiske og strategiske erfaring,
der sikrer at du for en attraktiv pris kan få en ekstern bogholder/regnskabschef, som ud over den daglige bogføringsog regnskabsassistance kan hjælpe med at forenkle og
effektivisere de administrative rutiner i virksomheden.

Så kan det være en attraktiv mulighed at leje en “chef”
for en kortere eller længere periode. En “chef-til-leje” kan
løse en konkret udviklingsopgave, tage sig af et bestemt
forretningsområde eller blot være rådgiver og sparringspartner for ledelsen og medarbejderne. En “chef-til-leje” ser på
virksomheden med friske øjne og har den tid til opgaven,
som ofte er svært at finde i den daglige travlhed.
Få en ekstra ressource i virksomheden

Samtidig får du en erfaren og kompetent sparringspartner,
som med et kontinuerligt fokus på indtjening, forrentning og
likviditet kan bidrage med råd og vejledning til optimering af
virksomhedens drift og økonomiske situation.

Hos Marlon Consult står vi til rådighed som en ekstra ressource i virksomheden, hvad enten der er tale om et mindre, afgrænset projekt - eller et længerevarende samarbejde om en større udviklingsopgave eller forandringsproces.

Vi kan bl.a. assistere med:

Sammen med dig, kan vi medvirke til at sikre at nye projekter søsættes med succes og at din virksomheds visioner og
potentiale bliver realiseret - uden at glemme den daglige
drift. Vi har mange års praktisk erfaring fra ledende stillinger
i både mindre og større virksomheder - en erfaring, vi vil
bruge aktivt for at skabe de bedste mulige resultater for dig
og din virksomhed.

•
•
•
•
•
•
•

Bogholderi
Momsopgørelse
Månedsrapport
Årsopgørelse
Drifts- og likviditetsbudget
Nøgletal
Likviditetsanalyse

Lad Marlon Consult hjælpe dig med at fokusere, så du kan
danne dig et overblik.
Gør brug af Marlon Consult, som
•
•
•
•
•

Administrationschef
Økonomichef
Controller
It-konsulent
Innovativ leder

på deltid, midlertidig, ad hoc eller projektbaseret.

Find en model, der passer dig
Et samarbejde med Marlon Consult kan skrues sammen
på mange måder. Men uanset hvordan, er vi overbeviste
om, at vi kan gøre en positiv forskel. Det kræver blot at
du har lyst og vilje til - sammen med os - at udvikle og
optimere din virksomhed.
Uanset om du blot ønsker at vi er med på sidelinien som
rådgiver og sparringspartner - eller du kan bruge vores
assistance til konkrete opgaver som bogholder eller chef
på deltid, vil vi arbejde for at skabe størst mulig sammenhæng og synergi mellem vores praktiske erfaring og de
opgaver du stiller os. Samtidig får du en samarbejdspartner, der engagerer sig i din virksomhed på godt og ondt.
Hvordan og hvor længe parløbet mellem os skal foregå,
er op til dig – vi står til rådighed, så længe behovet er
der. Hvordan samarbejdsaftalen skal se ud, fastlægger vi
naturligvis i fællesskab, men en aftale kan f.eks. bygges
over én af følgende modeller:

Revisormodellen
Hver måned afleverer du dine bilag til os. Vi bogfører
for dig og returnerer bilagene sammen med et udførligt
månedsregnskab med nøgletal for perioden.
InHouse-modellen
Vi møder op hos dig efter behov og foretager daglig
bogføring, afstemninger og udarbejdelse af månedens
balancer m.m. Vi kan også hjælpe med lønadministration
og IT-drift.
Chef-til-leje-modellen
Vi udarbejder drifts- og likviditetsbudgetter, månedsregnskaber og nøgletal, rådgiver om optimeringer og deltager
efter behov i forhandlinger og kontraktudarbejdelse med
pengeinstitutter, leverandører og kunder.
Kontakt Asta F. Nørregaard på tlf. 97 99 17 00 og hør
mere om de mange muligheder.

