Regnskabsmedarbejder hos Bilcentret Peer Glad A/S
Vores mangeårige kollega har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en ny medarbejder til en
fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.
Jobprofil:
Vi søger en erfaren allround regnskabsmedarbejder, som kommer til at være en integreret del af den daglige
håndtering af alle regnskabsmæssige aspekter.
Opgaverne vil primært være:
•
•
•
•
•
•

Kreditorhåndtering
Betalinger af fakturaer
Afstemning af bank og kasse
Registrering af betalinger
Lønningsbogholderiet for timelønnede
Håndtering af generelle regnskabsopgaver

Ud over den almindelige bogføring vil du også få andre alsidige opgaver og referere direkte til
økonomichefen. Du får selv indflydelse på hvor meget ansvar og udvikling, du får i jobbet. Initiativ og
personlig drivkraft er nøgleord.
Personprofil:
Du er selvstændig og ansvarsbevidst og har erfaring fra en lignende stilling og med de opgaver, der generelt
ligger i en økonomifunktion.
Du har erfaring med ovenstående opgaver og har en god allround regnskabsforståelse. Samtidig passer du
ind i vores økonomiteam, fordi du som person er ansvarsbevidst og struktureret, og forstår vigtigheden af
godt samarbejde, godt humør og stor fleksibilitet.
Herudover lægger vi vægt på, at:
•
•
•
•
•

Du er selvkørende på de fleste af opgaverne
Du er i stand til at prioritere din tid, så deadlines overholdes
Du taler og skriver flydende dansk og kan læse og forstå engelsk
Du tager ejerskab af egne opgaver
Flair for IT, herunder Office pakken

Vi tilbyder:
En spændende og alsidig stilling i et positivt arbejdsmiljø i en flad organisation, hvor du har en stor
medindflydelse på din hverdag. Virksomheden er dynamisk, og der hersker et uformelt og udfordrende miljø.
Der arbejdes på et højt fagligt niveau, hvor din faglige og personlige udvikling også sikres. Løn efter
kvalifikationer samt god pensionsordning og hospitalsforsikring.
Ansøgning:
Find jobannoncen på www.glad.dk/job. Her udfylder du en forside og vedhæfter din ansøgning, dit cv samt
evt. bilag og kommer med en klar motivation for, hvorfor vi skal vælge dig. Ansøg med det samme for vi
indkalder løbende til samtaler og lukker stillingsopslaget, når vi har fundet den rette. Hvis du vil vide mere, er
du velkommen til at kontakte økonomichef Søren Jacobsen på telefon 50 60 57 38.
Læs mere om jobbet og om os på GLAD.DK.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Bilcentret Peer Glad A/S er autoriseret forhandler af Peugeot, Citroën og Ifor Williams erhvervs- og
hestetrailere samt aut. serviceværksted af Jaguar, Land Rover og Fiat. Med konceptet ”Glad Pre-owned
leasing” importerer vi nyere brugte Land Rover. Mange af bilerne importeres på bestilling af vores kunder og
ud fra deres konkrete ønsker. Vi er 40 medarbejdere, der alle arbejder med en stærk vision og et stærkt
værdisæt.
I sommers samlede vi vores værksteder, reservedelslagre og indskrivninger under ét tag og har i den
forbindelse udvidet værkstederne med 352 nyopførte kvadratmeter. Vi er pt. i gang med planerne til bygning
af over 1.000 kvadratmeter showroom til Peugeot og Citröen, kontorer og personalefaciliteter, som skal stå
færdigt til november i år.
Vi kan i Bilcentret Peer Glad A/S tilbyde en spændende fremtid. Find mere information om os på www.glad.dk.

