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Til vores interne økonomiafdeling søges en erfaren medarbejder til 
ansættelse snarest muligt.

Til en stilling på ca. 34-37 timer om ugen søger vi en selvstændig og erfaren bogholderiassistent, som 
trives i en hverdag med alsidige og spændende opgaver indenfor økonomi og bogholderi. Vores økono-
miafdeling har en stor kontaktflade både internt i organisationen men også eksternt mod vores kunder.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:
• Intern timesagsstyring, dokumentstyring, medarbejderbudgetter etc.
• Fakturering og opfølgning.
• Medlemsadministration og kundeoprettelser.
• Træning af organisationens medarbejdere i optimal anvendelse af Navision og opsætning af 

individuelle brugerflader.
• Styring af projekter.

Vi forestiller os, at du har følgende kompetencer:
• Regnskabsmæssig baggrund fra en lignende stilling i et bogholderi eller økonomiafdeling, hvor 

du har arbejdet med finans-, debitor- og kreditorbogholderi.
• Stærke IT kompetencer, hvor erfaring med Navision er et krav.
• Du har en relevant uddannelse inden for økonomi.
• Erfaring indenfor lønningsbogholderi/Lessorløn vil desuden også være en fordel.

Som person arbejder du selvstændigt og ansvarsbevidst med dine opgaver, men du er også en 
teamspiller. Du motiveres af at have en stor kontaktflade i dagligdagen, og du arbejder struktureret 
og sikrer overholdelse af deadlines.
Det falder dig naturligt at være nysgerrig efter at lære nyt og have fokus på optimering af arbejds-
processer og planlægning, og du er god til at formidle din viden videre til andre.

Vi tilbyder:
• Et interessant job i en spændende rådgivningsvirksomhed i udvikling
• God mulighed for kurser og efteruddannelse samt videre faglig udvikling
• Du bliver en del af en ambitiøs og uformel organisation med professionelle kollegaer og en 

stærk holdånd
• Du vil indgå i et team med dygtige og kompetente medarbejdere, der alle har fokus på kunder og 

resultater og du vil referere til økonomichef Steen Schmidt.

Er dette det helt rette job for dig, glæder vi os til at modtage din ansøgning via 
www.landbosyd.dk/job senest den 28. oktober 2019

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Steen Schmidt på telefon 
2037 3008  elle rmail sjs@landbosyd.dk


