Økonomiassistent til Valsemøllen i Esbjerg
Kunne du tænke dig at arbejde i en spændende virksomhed, og har du erfaring med bogføring og
rapportering? Så bliv en del af Valsemøllen økonomiafdeling.
Vi søger en kollega til vores dedikerede team, hvor du er med til at forme din egen rolle og løse opgaver,
som passer til din profil og dine kompetencer. Med reference til vores økonomichef er din opgave,
sammen med dine kollegaer i teamet at sørge for at vores rapporteringer er præcise og valide.
Du bliver en del af et stærkt team med engagerede kolleger, der har en høj faglig stolthed med plads til
grin og sparring med hinanden.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
•
•
•
•
•
•
•

Debitor/Kreditor styring, herunder bogføring af ind-/udbetalinger og afstemninger.
Håndtering af indkomne kreditorfakturaer.
Håndtering af rejseafregninger og private udlæg.
Bogføring/afstemning af bankkonti.
Indberetninger til Skat og Danmark Statistik mv.
Assisterer andre afdelinger.
Øvrige forekommende økonomiopgaver.

Dig som person:
Du er udadvendt med masser af godt humør og gå-på-mod. Arbejder struktureret, systematisk og er
løsningsorienteret. Du er god til at planlægge og har en åben og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne.
Du trives med selvstændige opgaver og er samtidig en team-player.
Erfaring og kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Du har en relevant økonomi- eller regnskabsbaggrund – gerne erfaring fra en lignende funktion.
Du vil gerne bidrage med at udvikle struktur og processer, så der kan arbejdes smartere, bedre
eller hurtigere.
Du er servicemindet.
Du besidder en god IT-forståelse og gode Excel-kompetencer.
Du har kendskab til at arbejde i NAV/Business Central eller et lignende ERP-system.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vores økonomichef Jens R. Knudsen
på e-mail jrk@valsemollen.dk.
Ansøgning sendes til e-mail: jrk@valsemollen.dk mærket ’Økonomiassistent’
Tiltrædelse: Snarest muligt.
Ansøgningsfrist: Snarest muligt.

Om Valsemøllen A/S

Valsemøllen er Danmarks førende mølle og har eksisteret siden 1899. I dag udvikler, formaler og sælger vi mel, gryn,
bageblandinger, handelsvarer, frø og kerner m.m. på egne møller i Esbjerg, Køge og Svendborg til alt fra bagerier,
storkøkkener, detailhandelen, bageriindustrien og eksport. Valsemøllen er FSSC-certificeret og beskæftiger i alt 130
medarbejdere. Vi er ca. 90 medarbejdere på vores mølle og hovedkontor i Esbjerg.

Læs mere på www.valsemollen-as.dk
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