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LandboSyd oplever en positiv udvikling med god tilgang af nye kunder og mange regnskabsop-
gaver. Vi søger derfor en ny kollega, som vil bidrage til en fortsat god udvikling i en virksomhed i 
vækst, og som samtidig har lyst til at blive udfordret på et højt fagligt niveau.

Vi søger en selvstændig, ansvarsbevidst og erfaren regnskabsassistent, som trives i en hverdag med alsi-
dige og spændende kundeopgaver indenfor bogføring og regnskab.

Som regnskabsassistent ved LandboSyd vil du få ansvaret for en række kunder, som du motiveres af at 
give en professionel service i tæt samarbejde med dine kollegaer.

Det falder dig naturligt at være nysgerrig efter at lære nyt og løbende blive udfordret fagligt, så du udvik-
ler dig både fagligt og personligt.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:
• Kontering og bogføring som i stigende grad udføres digitalt
• Afregning af moms og afgifter
• Opgørelse og afslutning af landbrugsregnskaber i Ø90

Vi forestiller os, at du har følgende kompetencer:
• Indgående kendskab til regnskabssystemet Ø90.
• Du elsker at arbejde med tal og har en relevant uddannelsesmæssig baggrund samt gerne nogle års 

erfaring fra en lignende stilling.
• Du holder overblikket, arbejder struktureret med opgaverne og overholder deadlines.
• Du bidrager med godt humør og er udadvendt og fleksibel.
• Kendskab til landbruget er en fordel.

Vi tilbyder:
• Et interessant job i en spændende rådgivningsvirksomhed i udvikling.
• Et kompetent og stærkt fagligt miljø og god kollegial sparring.
• God mulighed for kurser og efteruddannelse samt videre faglig udvikling.
• En ambitiøs og uformel organisation med en stærk holdånd.
• Attraktive ansættelsesforhold med god pension, forsikring og sundhedsdækning.
• Flotte kontorfaciliteter med fitnessrum og god frokostordning i moderne kantine.

Er dette det helt rette job for dig, glæder vi os til at modtage din ansøgning via 
www.landbosyd.dk/job 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Annemarie Dall på amd@landbosyd.dk 
eller direktør Jan Fensholt-Hansen på jfh@landbosyd.dk.


