Talstærk bogholder med erfaring
til økonomiafdelingen

Vores udfordringer til dig
omfatter bl.a.:
Bogføring, kreditorfakturaer

Vi søger en kompetent og erfaren bogholder til vores økonomiafdeling på hovedkontoret i Aalborg. Afdelingen udgøres af et
engageret team af fagfolk, som arbejder målrettet på, at sikre
kunder og samarbejdspartnere en god oplevelse.
Som bogholder bliver du en del af en attraktiv arbejdsplads med
højt til loftet, og hvor gensidig tillid er et nøgleord.
Organisationen er flad, effektiv og rationel, og vi lægger vægt
på et uhøjtideligt og trygt arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for
både faglig og personlig udvikling.
I det daglige vil du få ansvar i en række forskellige opgaver
indenfor det klassiske bogholderi. Vi har travlt, og derfor lægger
vi også vægt på, at du kan bevare struktur og overblik når der
er flere bolde i luften. Og bare rolig - hos ACTAS får du gode
kollegaer, som altid er klar med et smil og en hjælpende hånd!
Vi regner med, at du har 5 - 10 års faglig erfaring fra en lignende
stilling i en mellemstor virksomhed. Har du samtidig arbejdet
med ERP-systemet VISMA Business er det en fordel, men ikke en
betingelse.
ACTAS A/S er i rivende udvikling i en spændende branche, hvor
dagene på kontoret heller ikke er ens. Du vil også møde kollegaer med forskellige baggrunde, erfaringer og uddannelser,
men vi har alle det fællestræk, at vi ønsker at udbygge og styrke
virksomheden fremadrettet.
Vi tilbyder en god løn efter kvalifikationer, pensionsordning,
sundhedsforsikring m.m. og chefer, som er til at holde ud!

Betalinger til kreditorer
Assistere ved lønkørsel
Finanstransaktioner
Indberetninger
Ad hoc administrative opgaver

Derfor ser vi gerne,
at du har lyst til og mod på:
Fuldtidsjob i bogholderiet
Arbejde selvstændigt - og i teams
Nye, spændende kollegaer
At se løsninger...
og være klar til udfordringer!

Du er en person,
som kan finde dig selv her:
Du er struktureret i alt du gør
Du er løsningsorienteret
Du kan sætte mål - og indfri dem!
Du er fleksibel og vedholdende

Ansøgningsfrist: fredag den 2. juli 2021
Vi afholder samtaler løbende, så send gerne din
ansøgning hurtigst muligt. Evt. samtaler forventes afviklet
i uge 27. Forventet opstart den 1. september.
Hvis du har spørgsmål, eller vil du vide mere,
ringer du blot til økonomi- og administrationschef
Allan Damsgaard på 4072 7940
Ellers er det vel bare at få sendt ansøgning
og CV til: job@actas.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

ACTAS A/S tilbyder professionel
sikring af værdier. Vi råder over landets
stærkeste kompetencer og vi anvender
markedets mest moderne og effektive
teknologier.
ACTAS A/S leverer sikring til virksomheder
og offentlige institutioner med kvalitet og
driftssikkerhed som nøgleord.
Vi har eget udviklings- og projekteringscenter og vi er landsdækkende med salgsog serviceafdelinger i Aalborg, Aarhus,
Skive, Fredericia, Hårlev og København.
ACTAS A/S er en del af den store
nordiske sikkerhedskoncern Prosero
Security Group.

V I S I K R E R VÆ R D I E R

actas.dk

