Selvstændig regnskabsmedarbejder
Multi-Wing Vedbæk eller Randers
I forbindelse med øget vækst søger vi en selvstændig regnskabsmedarbejder til
vores finansteam på to. Vi sidder i Vedbæk, men da vi også har et kontor i Randers,
er det også en mulighed at sidde i Randers. Du kommer til at være en del af en
fremadrettet, moderne og dynamisk virksomhed, der lægger vægt på kvalitet,
fleksibilitet og innovativ tænkning. Vi har en dynamisk og åben atmosfære med en
uformel omgangstone og et godt arbejdsklima.

Jobbet
Til at starte med får du ansvaret for de daglige opgaver i et af vores danske
selskaber. Dine ansvarsområder vil bl.a. være:
•
•
•
•
•
•
•

Bogføring af debitor/kreditor/finans
Afstemninger
Betalinger og afstemning af banker
Intercompany-fakturering
Rejseafregninger
Momsindrapportering
Diverse ad hoc-opgaver

Din profil
Du har en god regnskabsmæssig ballast med dig, minimum fire års erfaring fra en
lignende stilling, og du trives i en virksomhed, hvor to dage ikke er ens.
•
•
•

•
•
•
•

Du er selvkørende i ovenstående regnskabsopgaver
Du er regnskabsuddannet med en god økonomisk indsigt
Du har kendskab til gængse økonomisystemer. Vi er i gang med en proces,
hvor vi går fra Microsoft Dynamics AX til Microsoft Dynamics 365 Finance and
Operations, som er en cloud-baseret løsning. Det er et stort plus, hvis du har
kendskab til disse systemer
Du har gode IT-kompetencer og er vant til at benytte de gængse systemer
Du arbejder selvstændigt, struktureret og systematisk
Du er positiv, fleksibel og initiativrig
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder
•
•

Et internationalt arbejdsmiljø med gode og dygtige kollegaer
En unik og attraktiv arbejdsplads med et stærkt sæt værdier
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•
•

Gode muligheder for at skabe synlige og målbare resultater
Pensionsordning, fleksible arbejdstider og frokostordning

Vi håber, du vil være en del af vores finansteam, og vi ser frem til at modtage din
ansøgning.
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt. Send din ansøgning til kaf@multi-wing.com

Lidt om virksomheden
Multi-Wings virksomhedskultur er præget af dynamik og kontinuerlig udvikling og
forandring, hvor struktur og planlægning er blandt nøgleordene. Vi har en
organisationsstruktur, der sikrer en hurtig og effektiv beslutningsproces. Vi tror på, at
fleksibilitet kombineret med gensidig respekt og hensyn er med til at skabe grobund
for et arbejdsmiljø og en kultur, der understøtter visionen – Multi-Wing, verdens
bedste, vil være endnu bedre – og sætter en standard for, hvordan vi arbejder: vores
leveregler, vores værdier. Hele koncernen tæller ca. 400 ansatte.
Vores fortsatte succes og vækst afhænger af vores medarbejderes kompetencer,
kvalifikationer, engagement og motivation. Derfor fokuserer vi på uddannelse og
udvikling og har en HR-politik, der sikrer medarbejderens sundhed, sikkerhed og
trivsel.
Ønskes yderligere information om stillingen, kontakt Accounting Manager Katja
Faarkrog, tlf. 4113 4371.
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