SKANDI-BO søger Regnskabsmedarbejder, der har styr på
Lønregnskab og Debitorbogholderi
Vi søger en regnskabsassistent, der har lyst og energi til at påtage sig en arbejdsdag med masser af
varierede arbejdsopgaver i vores administrations- og økonomiafdeling.
Dine opgaver:
•
Lønindberetning
•
Debitorbogholderi
•
Telefonomstilling, postfordeling, mødekaffe mm.
•
Sekretærarbejde, arkivering o.l.
Din profil
•
Det er et krav, at du har erfaring med lønregnskab, og vi ser også meget gerne, at du har erfaring
med lønadministration for timelønnede.
•
Du er hurtig til at lære nyt og nye systemer, og det er en fordel, hvis du har kendskab til Visma og
Bluegarden.
•
Du har lyst til at arbejde både selvstændigt og som del af vores team
•
Du er struktureret og kan håndtere at arbejde med faste deadlines
•
Du arbejder selvstændig og løsningsorienteret
Vi tilbyder:
•
Job i en virksomhed i god vækst og udvikling
•
Spændende arbejdsplads, hvor du vil arbejde tæt sammen med kolleger i produktionen,
på tegnestuen og i salgsafdelingen
•
Løn efter kvalifikationer
•
Fordelagtige medarbejderordninger i form af sundhedssikring, pensionsordning
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag og senest d. 13. december 2019. Tiltrædelse er snarest
muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat: kn@skandi-bo.dk
Vi behandler ansøgningerne løbende, og vi lukker processen, når vi har fundet den rigtige.
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte regnskabschef Kirsten Nielsen på tlf.27892835.
SKANDI-BO A/S, Industrivej 1, 4490 Jerslev Sj.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SKANDI-BO er Danmarks førende leverandør af ’intelligente glasskillevægge’, der bringer lys ind i bygninger og holder
branden ude. Takket være gennemtestede og stærke kombinationer af smalle aluminiumsprofiler og brandglas og/eller
lydglas imødekommer SKANDI-BO ‘s løsninger de høje krav til æstetik og funktionalitet i bygninger i f.eks. sundheds- og undervisningssektoren, i domicilbyggerier og ombord på maritime byggerier.
SKANDI-BO er baseret i Ubby på Vestsjælland (nær Kalundborg) og beskæftiger ca. 40 medarbejdere. Virksomhedens
løsninger indgår i byggerier overalt i Danmark, og eksporteres til kunder i ca. 15 lande.
Læs mere om SKANDI-BO: www.skandi-bo.dk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

