Bogholder søges til virksomhed i vækst
Skov Revision søger en dygtig, struktureret og serviceminded bogholder til ansættelse 1. marts eller efter
aftale.
Vi er et revisionsfirma i vækst og med mange spændende opgaver. Vi er ungt stærkt kontor, som p.t. 11
ansatte fordelt på forskellige faglige uddannelsesniveauer. Dermed har du et meget stærkt team, til at bakke
dig op, hvis du har spørgsmål eller I skal samarbejde om at lave den bedste løsning til vores kunde. Vi er kendt
for at levere kvalitet til vores kunder. Derfor vil du også opleve en tryghed og gør dig i stand til at gå hjem fra
arbejde med bevidstheden om et godt stykke arbejde.
Vi sætter et godt fagligt miljø højt, samtidig med at vi har et nært og hyggeligt arbejdsmiljø med plads til alle.
Vi har en god kundetilgang samt store planer for fremtiden og derfor ser dig som en vigtig brik i denne
udvikling. Arbejdsopgaverne alsidige og vil omfatte bla.:










daglig kontering/bogføring
saldobalancer/månedsrapportering
debitor- og kreditorstyring
momsafregning, herunder EU-moms
løn og anden personaleadministration
perioderegnskaber, afstemninger, klargøring til årsregnskab mm.
kontakt til vore kunder og myndigheder
digitalisering af økonomifunktionens arbejdsgange
herudover øvrige administrative opgaver

Det er vigtigt for os at du:










har lyst at blive en del af et velfungerende team, og trives med at gøre en forskel for kunder og
kolleger
har en allround bogføringsmæssig baggrund og har erfaring med bogføringsopgaver
har erfaring med beregning og indberetning af timeløn og gager, og eventuelt har kendskab til
overenskomster
har lyst at skabe og bevare gode kunderelationer og synes det er spændende, når ikke to dage er ens
er ansvarsbevidst, engageret, fleksibel og samarbejdsvillig
er udadvendt og servicemindet
er it-minded
behersker engelsk i både skrift og tale
har kørekort

Vi tilbyder en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, med ansvar og en afvekslende hverdag både på kontoret
og ude hos vores kunder. Du får spændende opgaver for forskellige virksomheder og brancher og indgår i et
dynamisk team med humøret i højsæde. Vores kontor ligger i Hornslet, hvor du vil sidde i tomandsklynger, så
sparring er tæt på. Vi tilbyder en gage, der modsvarer de stillede krav samt en række forskellige
personalegoder.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Ansøgning vedlagt CV samt relevante bilag bedes mailet til – mærket ”bogholder”
info@skov-revision.dk eller pr. post til Skov Revision, Byvej 2, 8543 Hornslet
Ansøgningen bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til statsautoriseret revisor Hans Høj
Nygaard på dir. tlf. 8697 5065.
Skov Revision er en selvstændig virksomhed, som er en del af Danrevi, der har kontorer over hele landet.
http://danrevi.dk/

