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Hos os får du:
Faglig og personlig udvikling: Vi har fokus på udvikling af den 
enkelte medarbejder, bl.a. på baggrund af dine interesser, 
kompetencer og ønsker til opgaver, så det både er sjovt og 
udviklende at gå på arbejde.

Fleksibel arbejdsplads: Du får indflydelse på tilrettelæg- 
gelse af dine opgaver og din dagligdag, hvor det ikke er 
nødvendigt at møde ind på kontoret i Aabenraa hver dag. 
Vi tilbyder flekstid, da din balance mellem arbejde og fritid 
er vigtig for os. 

God oplæring: Vi sørger for god oplæring, og du får tilknyttet 
en fast mentor det første år i din ansættelse, så du føler dig 
tryg med dine opgaver, organisationen og huset.

Attraktive ansættelsesforhold med god pensionsordning, for-
sikring og sundhedsdækning. Aktiv personaleforening, god 
frokostordning og forskellige personalegoder.

Vi søger en erfaren og selvstændig regnskabs-/reviso-
rassistent, som trives i en hverdag med alsidige opgaver 
inden for bogføring og regnskabsopgørelse for en stribe 
forskellige kunder.  
Du vil få ansvaret for din egen kundeportefølje, og du mo-
tiveres af at give vores kunder en professionel service i tæt 
samarbejde med dine kolleger.
Vi har en flad organisationsstruktur, og alle hjælper hinan-
den med at nå i mål med opgaverne.

Dine opgaver hos os vil bl.a. være:
• kontering og bogføring  
• afregning af moms og afgifter 
• opgørelse og afslutning af landbrugsregnskaber i Ø90
• ... og har du specielle ønsker til opgaver, er der mulig-

hed for dette fx udvikling og implementering af digitale 
værktøjer ved kunden.

Vi forestiller os, at
• du har solidt 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 vil gerne arbejde i et team, hvor humøret er højt, og 
hvor alle hjælper alle

• du har nogen kendskab til landbrug.

Har du lyst til at være en del af vores gode team, og tænker 
du, at dette er det helt rette job for dig, så glæder vi os til at 
modtage din ansøgning via www.landbosyd.dk/job

Hvis du har spørgsmål til stillingen og os som kollegaer,  
er du meget velkommen til at kontakte os:  
afdelingschef, økonomirådgivningen Anders Peter  
Frederiksen 2499 4270.


