SH Regnskab søger regnskabsmedarbejder
Vi er en mindre virksomhed der har travlt og derfor søger vi en ny kollega.
Stillingen er på 30 timer om ugen.

Om jobbet
Du vil få ansvar for din egen portefølje af kunder, hvor du selv har kontakten direkte til kunden.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
• Udarbejdelse af løn
• Bogføringsopgaver/ afstemning
• Debitor-/kreditorstyring
• Budget og budgetopfølgning
• Klargøring af regnskaber til årsafslutning
Systemkendskab:
Vi arbejder primært i E-conomic. Eller i de programmer som vores kunder anvender.
Bl.a. Uniconta, Dinero, C5 og NAV. Af lønprogrammer anvendes Bluegarden og Danløn.

Vi kan tilbyde
•
•
•
•
•
•

Mulighed for faglig udvikling og indflydelse
Hverdag med rum til sparring
Selvstændig tilrettelæggelse af dine opgaver og frihed under ansvar
En arbejdsplads der er åben for nytænkning og effektivisering
Dygtige positive kollegaer
At blive en vigtig brik i vores velfungerende team

Om dig – vi forestiller os at
Du har en bred erfaring indenfor regnskabs-/revisionsbranchen.
Du skal have en relevant uddannelsesmæssige baggrund eller erfaring i at sidde med regnskaber, tal
og bogføring af løn. Derfor stiller vi ikke krav til dit uddannelsesniveau, men dit CV.
Vi forventer at du kan skifte mellem forskellige typer virksomheder og opgaver, og på forkant kan
indhente de oplysninger, du skal bruge til at løse dine opgaver.
Du skal brænde for at arbejde med tal, og derudover er det vigtigt, at du har lysten til at lære og er
nysgerrig på, hvordan opgaverne skal løses.
Du er naturligt servicemindet og har lysten til at engagere dig i opgaverne såvel som kunderne.
Vi forventer at du arbejder struktureret, har sans for detaljer og ikke mindst kunne overholde
deadlines.
At du er en aktiv spiller til det gode arbejdsmiljø.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes til mail@sh-regnskab.dk med sidste frist 15/1 2019.
Samtaler afholdes løbende. Jobstart hurtigst muligt eller senest 1/3 2019. For yderligere spørgsmål
er du velkommen til at kontakte Susanne Hansen på 24276043.

