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Lønningsbogholder
Elsker du at lege med tal?
Sætter du en ære i at få gjort tingene ordentligt og til tiden? Så læs videre her:
Vi er på udkig efter en lønningsbogholder, som kan stå for løn til hele produktionen. Det er vigtigt, at du har erfaring
fra lignende stilling og har flair for tal samt god økonomisk sans og forretningsmæssig forståelse.
Jobbet er længerevarende og med henblik på fastansættelse hvis du er den rette.
Du skal arbejde i Navision og Bluegarden, så hvis du kender til disse programmer, er det et plus.
Arbejdsopgaver:
•

Du vil komme til at arbejde med mange forskellige typer opgaver bl.a.:

•

Lønbehandling og lønafstemning for ca. 200 timelønnede medarbejdere, herunder godkendelse/kontrol af de
daglige timeregistreringer i NAV, Dynamics 365

•

Udarbejde månedlige afstemninger mellem lønsystem og finansbogføringen.

•

Ansættelse kontrakter både på dansk og engelsk

•

VEU-godtgørelser, refusionsanmodninger og opfølgning i forbindelse med sygdom, barsel, samt behandle feriepengeanmodninger

•

Indberette til e-indkomst samt lønrelaterede statistikker

•

Udover dette vil der naturligvis opstå en del ad hoc-opgaver i relation til personaleadministrationen

Faglige kompetencer
•
•
•
•

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og meget gerne erfaring indenfor regnskab, bogholderi eller
økonomi.
Du er omhyggelig, struktureret og har en systematisk tilgang til dine opgaver
Du har naturligt flair for tal, økonomisk sans og god regnskabsmæssig forståelse
Du har erfaring med IT på brugerniveau, herunder MS Office, og gerne kendskab til regnskabsprogrammer som fx
Bluegarden og Navision

Om dig:
•
•
•
•
•

Som person er du serviceminded, imødekommende og engageret
Du har en positiv indstilling og stort gåpåmod
Du er pålidelig og ansvarsbevidst og har en udpræget ordenssans med sans for detaljen
Du kommunikerer respektfuldt på alle niveauer
Du er fleksibel og trives med en travl hverdag, hvor det er vigtigt, at du kan prioritere effektivt og hurtigt skabe dig
et overblik over opgaver og deadlines.

Ansøgning: https://www.jks.dk/jobs/loenningsbogholder-soeges-til-virksomhed-i-thisted-150073

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S er en dansk produktionsvirksomhed med kunder indenfor landbrug, industri og
anlægsbranchen. Produktprogrammet består af betonelementer, betonspalter, EUROrør afløbssystemer, belægningssten, blokke
og færdigbeton. Vi er for tiden ca. 250 beskæftigede i virksomhedens 3 afdelinger.

Beton - naturligvis

