Regnskabsmedarbejder til entreprenør
Bogføring - Fakturering - Momsafregning- Lønafregning

På vegne af vores kunde søger Høi & Thomassen
en regnskabsmedarbejder.
Vores kunde er en entreprenørvirksomhed beliggende i Vestsjælland og har Sjælland som sit
primære arbejdsområde. De arbejder med alle
former for entreprenørarbejde, men er særligt
kendt for store og komplekse bygningsværker og
infrastrukturprojekter, hovedsageligt inden for
jord, kloak, beton, byggemodninger, traﬁksaneringer, hal- og erhvervsbyggerier.

Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?
Du er HH eller har en Erhvervsakademiuddannelse
eller en lignende økonomiuddannelse.
Du har erfaring med de mangefacetterede opgaver
i en økonomiafdeling i en entreprenørvirksomhed.
Du kan håndtere alle opgaver i økonomiafdelingen
bl.a. bogføring, styring af kreditorer, debitorer og
fakturering og rykning af debitorer.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du vil bidrage til optimering af forretningsgange
og – processer i en økonomiafdeling.
Du kan lide at have stor bredde i dit arbejdsområde.
Du kan lide at arbejde selvstændigt og at din
opgavekvalitet er i orden.
Du har en positiv og ﬂeksibel indstilling til dine
arbejdsopgaver og mod på at varetage mange og
forskelligartede opgaver i en økonomiafdeling.
Hvad skal du ellers kunne?
Varetage bogføring, fakturering, debitor- og kreditorhåndtering og afstemmer ﬁnansposter.
Varetage momsafregning samt momssandsynliggørelse.
Varetage månedsafslutninger og periodiseringer.
Varetage netbankoverførsler.
Varetage lønafregning for funktionærer og timelønnede.
Medvirke til at tilrette og klargøre materiale til
årsregnskab/revisor.

Erfaring med Oﬃce-pakken og især Excel er du
stærk i. Kendskab til Microsoft Dynamics NAV er
en fordel.
Du er fremadrettet og du kan planlægge din
arbejdsdag.
Du kan formulere dig ubesværet og entydigt,
skriftligt og mundtligt på dansk.
Hvad tilbyder vores kunde dig?
Ansættelse i et velrenommeret entreprenørﬁrma.
Du referer til Regnskabschefen, men er i daglig
kontakt til projektledere, kreditorer og debitorer,
bank etc.
Du får ca. 70 dygtige og engagerede kolleger,
heraf 4 i økonomiafdelingen.
En fuldtidsstilling hvor lønnen fastsættes i forhold
til dine kvaliﬁkationer. Pensionsordning og sundhedsforsikring.
Vil du høre mere om stillingen?
Ring til Carsten Høi eller Søren Thomassen på tlf.:
29 27 71 88.

Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte
stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din
henvendelse bliver behandlet fortroligt.
For at beskytte dine persondata skal ansøgning
og CV sendes i Word- eller pdf. Den skal være på
dansk og kan kun sendes via denne mail: 213@
ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet og slettes umiddelbart.
Du kan se vores privatlivspolitik her: www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
Du får retursvar til den mail du sender dit materiale fra.
Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillingen af vores hjemmeside: www.ht-rekruttering.
dk/ job.php
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