Erfaren
bogholder/regnskabsmedarbejder
Grundet stærkt stigende aktivitet søger vi en erfaren og kompetent bogholder/
regnskabsmedarbejder på fuld tid, der har mod på nye udfordringer.
Økonomiafdelingen består pt. af 6 kollegaer. Du kan se frem til en unik mulighed for
at bruge dine evner og vil få en spændende hverdag med høj grad af kontakt med
motiverede kollegaer i hele organisationen og med vore kunder og leverandører.
Du bliver en del af økonomiafdelingen og får i samarbejde med afdelingens øvrige
medarbejdere ansvaret for de daglige bogholderiopgaver. Det indebærer, at du
både selvstændigt og sammen med de øvrige medarbejdere kan:
• varetage debitor-, kreditor- og finansbogholderiet og sikre bogføring og indberetning til offentlige myndigheder.
• deltage i og selvstændigt udarbejde de almindeligt forekommende afstemninger og periodiseringer.
• deltage i øvrige regnskabsmæssige og administrative opgaver, der sikrer et
velfungerende bogholderi.
Moden og ansvarsbevidst bogholder med solid erfaring
• Du har minimum 5 års erfaring fra en lign. stilling.
• Du har erfaring med Microsoft Office-pakken, særligt Excel. Har du kendskab til C5,
er det en fordel.
• Du har bopæl i rimelig afstand fra os.
Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, når opgaverne kræver det, og at du trives i en
virksomhed, der er i forandring og kraftig vækst. Du arbejder struktureret, så der er
styr på opgaverne, og du er kvalitets- og ansvarsbevidst. Endelig smitter din positive
indstilling af på dine kollegaer.
Spørgsmål og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Jens Holmgaard Pedersen på tlf. 9676 4301.
Ansøgning og CV bedes du sende til job@interfjord.dk senest den 4. oktober 2017.
Skriv ”Bogholder” i emnefeltet. Ansættelse er snarest muligt og senest den 1. december 2017.

Sallingsundvej 150, Glyngøre
7870 Roslev

www.interfjord.dk

Bliv en del af en ekspansiv transportvirksomhed
INTERFJORD er en velrenommeret partnerejet virksomhed, som formidler et bredt
udvalg af transportydelser af høj kvalitet og service på det nationale og internationale transportmarked. Vore målsætninger er også fremover, at lægge vægt på at
være lokale, og fastholde vor position som den gode seriøse samarbejdspartner,
med format til at betjene kunder overalt. Vi har kontorer i Glyngøre, Frederikshavn,
Randers, København, Stavanger og Krakow og beskæftiger 90 medarbejdere.

