Ambitiøs debitor- og kreditorbogholder til dynamisk
televirksomhed
Har du lyst til at være en del af en spændende virksomhed i fortsat udvikling, så kan det være dig vi
leder efter hos Firstcom Europe!
Som vores nye debitor- og kreditorbogholder bliver du en vigtig medspiller i vores Finance team, der,
foruden dig, består af 3 dedikerede medarbejdere. Du bliver en del af en travl og alsidig hverdag i et
uformelt arbejdsmiljø, og i nært samspil med kollegerne i afdelingen og resten af organisationen.
Vi er i Danmark 35 engagerede ansatte fordelt på 4 kontorer rundt i landet, og vi er i gang med en
spændende rejse, hvor det for vores Finance funktion i høj grad har betydet, at den er blevet
forretningsstøttende og har fået en central rolle i udviklingen af forretningen.
Jobbets indhold
•
•
•
•
•
•
•
•

debitorbogføring og afstemning
opfølgning af forfaldne tilgodehavender både skriftligt og mundtligt
bogføre og afstemme kreditkort
kreditor bogføring og betalinger
bankafstemninger
månedsafslutning og analyser
forberedelse af materiale til revisor ved årsafslutning
løbende optimering af processer i økonomifunktionen

Hvem er du?
Du har relevant faglig baggrund indenfor debitor- og kreditorbogholderi og har minimum 4 års erfaring
indenfor området. Du er vant til at arbejde selvstændigt med regnskabsopgaver og til at samarbejde
med kolleger i andre afdelinger i organisationen. Du er en haj til Excel, Business Central og måske economic. Du er vant til at være en del af månedsafslutning.
Som person er du en handlekraftig teamplayer, der gerne tager ansvar, ligesom du er en god kollega,
der bidrager til et godt arbejdsklima. Du løser dine opgaver systematisk og detaljeorienteret. Samtidig er
du fleksibel, har gå-på-mod og tør tage initiativ til at kaste dig ud i nye opgaver.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning ved at klikke på dette link: https://app.jobmatchprofile.com/pkyffm
Vi holder samtaler løbende, men venter gerne på den helt rigtige.
Løn i forhold til kvalifikationer.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Personalekonsulent
Anne Lelièvre på 48 777 851.

