AS Bulldozer Maskinlag-konsern har en samlet omsetning på ca. 280 mill., og har 125 engasjerte
medarbeidere med bred kompetanse fordelt på AS Bulldozer Maskinlag, Bulldozer Maskinlag
Entreprenør AS, Bulldozer Maskinlag Eiendom AS, Bulldozer Maskinlag Produksjon AS, Bulldozer
Maskinlag Utleie AS, Sigerfjord Sand AS, Hadsel Maskin AS, Rørvakta AS, Henriksen Maskinstasjon
AS og Hanssen Maskin og Transport AS.

Konsernet har nye kontor- og verkstedsfasiliteter i Markveien på Sortland. Hadsel Maskin AS har
egne lokaliteter på Stokmarknes og Hanssen Maskin og Transport i Bø i Vesterålen. Konsernet
driver med prosjektering, oppmåling, maskinentreprenør, utbygger, leverandør av fyllmasse, singel
og sand. Konsernet har en betydelig maskinpark. Vi har oppdrag i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og
Troms.

Vi søker med dette

Lønn - og økonomimedarbeider – 100 % stilling
Stillingen inngår i administrasjonen i BM Konsernet som består av fem
entusiastiske og driftige medarbeidere.
Viktigste arbeidsoppgaver:
Lønnskjøring og HR relaterte arbeidsoppgaver. Vil samarbeide tett med HR medarbeider på å dokumentere samt videreutvikle konsernets personalordninger
og tilhørende administrative rutiner.
Konsernet benytter i dag Huldt og Lillevik, men er i prosess med å bestemme
nytt lønnssystem som vil bli implementert i løpet av året.
Det vil bli behov for å bistå med litt regnskapsføring. Konsernet benytter i dag
Microsoft Dynamics NAV regnskapssystem, men er i prosess med å oppgradere
økonomisystemene.
Opplæring vil bli gitt.
Vi ønsker:
Relevant utdanning på høyskolenivå eller relevant erfaring fra lønnsarbeid.
Erfaring fra regnskapsføring er en fordel.
Stillingen krever gode digitale ferdigheter, samt god forståelse for fagområdet.
Du har evne til å planlegge og organisere, og ha interesse for å videreutvikle
dine funksjoner. Du liker å jobbe både i team og selvstendig, er løsnings- og
serviceorientert, samt har gode muntlig og skriftlige norskkunnskaper.
Vi tilbyr:
Gode lønnsbetingelser og en attraktiv bonus og pensjonsordning.
Du vil få faglige utfordringer i en spennende bransje, i et trivelig og hektisk
arbeidsmiljø.

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til:
Økonomisjef Barbro Wiik Pedersen, telefon: 99 22 86 17.
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