Er du vores nye bogholder?
Har du et godt overblik, ordenssans og ønsker du at spille en central rolle som bogholder? Så
kan vores hovedkontor i Taastrup blive din nye arbejdsplads.
Om stillingen

Vi søger en selvstændig person, der vil være med
til at sikre et velfungerende bogholderi, naturligvis
i samarbejde med økonomichefen. Du bliver en del
af projektet med integration og opstart af vores nye
regnskabsprogram E-conomic. Vi ser derfor gerne,
at du har kendskab til både E-conomic og
EazyProject.
Derudover vil dine opgaver bl.a. være
• Ansvar for kreditor-, debitor- og finansstyring,
herunder daglig bogføring
• Afstemning af diverse konti, bank, moms m.v. i
forbindelse med månedsafslutning
• Lønadministration
• Mindre backoffice-funktioner

Om dig

Som person er du glad og bidrager både fagligt og
socialt. Det er vigtigt, at du trives med afvekslende
opgaver i en virksomhed, hvor der er kort fra idé til
handling.
Vi leder efter en positiv og løsningsorienteret person, som selv ser behov og handler på dem. Både
internt og eksternt udviser du et stort servicegen i
dit daglige arbejde.

Derudover har du:
• en regnskabsuddannelse og erfaring inden for
bogføring
• gode IT-kompetencer
• lyst til at have en proaktiv rolle, hvor du får tingene til at lykkes
• struktur, overblik og kan lide at have orden i
tingene
Din erfaring gør, at du har et godt overblik og tager
ansvar for dine opgaver, og dit engagement gør, at
du ændrer arbejdsgange, hvis du ser en mere effektiv vej til at nå succesfuldt i mål. Er du nysgerrig på
jobbet, så tag endelig kontakt eller send din ansøgning til nedenstående mail.
Stillingen er på 37 t./uge og vi aftaler løn efter kvalifikationer.

Ansættelse

Ansøgning og CV sendes til: job@hlm.as. Har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte økonomichef Lars Balslev på tlf. +45 4038 7718. Vi indkalder løbende kandidater til samtale.
HLM er en del af en større familie, nemlig HLM Group, som er
HLM Landmåling A/S, SMT Nordic, De fakto Rådgivende Landinspektører.
HLM er en virksomhed specialiseret i teknisk landmåling. Vores
kompetencer spænder fra traditionel afsætning til avanceret
3D modellering. Vi beskæftiger ca. 70 medarbejdere i Taastrup,
Aarhus, Herning og Odense.

