Vi søger en erfaren og faglig stærk

BOGHOLDER I CONTROLLER
Bliv del af vores team og mål om af gøre en forskel!

Har du en stærk regnskabsmæssig forståelse, flere års
erfaring og lyst til at have en stilling med ansvar, udvikling
og drift? Så glæder vi os til at møde dig!
Aktiviteten i Hyldgaard & Larsen er stigende, sjældent to dage er ens og vi har
flere spændende tiltag i støbeskeen. Derfor søger vi en erfaren og proaktiv
bogholder/controller, til at supplere vores økonomifunktion og bidrage i den
forsatte udvikling af afdelingen.
Vi tilbyder:
En afvekslende hverdag med ansvar, udfordringer og indflydelse på hvordan
arbejdsdagene ser ud
Mulighed for at præge sit eget job
Gode muligheder for faglig kompetanceudvikling
Løbende fokus på arbejdsglæde og trivsel for dig og dine kollegaer
Frihed under ansvar
Personlig udvikling sammen med Hyldgaard & Larsen
Sammen med dig ”et højt fagligt niveau”
En stor, unik kollegagruppe som samarbejder på tværs af fagområder - og også
- tjek lige denne mulighed!
kan holde en god fest!
Vi leder efter dig, der:
har flere års erfaring fra regnskabs- og økonomifunktion - gerne med afsæt i
revisionsbranchen eller lignende relevant uddannelse
har en systematiske tilgang og skarpt overblik
har lyst til at varetage det daglige bogholderi og samtidig bidrage i udvikling og
procesoptimering
er positiv med en åben indstilling og god til at samarbejde med forskellige
interessenter
er nysgerrig i din måde at gå til opgaverne på, og har interesse i din kollegaer
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Du vil bl.a. have følgende ansvars- og arbejdsområder:
Bindeled mellem økonomichef og de øvrige medarbejdere i økonomiteamet.
Deltage i driften (bogføring, månedslukning, periodiseringer og komplekse
interne afregninger).
Sparringspartner for økonomiteamet.
Sikre at opgaverne afsluttes og deadlines bliver overholdt.
Og du vil med reference til vores nyansatte økonomichef få et centralt ansvar for at
bidrage til udviklingen af Hyldgaard & Larsens økonomifunktion, således der
kontinuerligt leveres en valid, korrekt og rettidig rapportering af koncernens
performance og likviditet til direktion og bestyrelse.
Praktiske forhold I Ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i Hyldgaard & Larsen Koncernservice, beliggende Borupvej 27,
i Vrå. Der er tale om en fast stilling.
Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere.
Tiltrædelse snarest muligt efter nærmere aftale.
Ønsker du at søge stillingen?
Send din ansøgning, C.V. og evt. andre relevante bilag via JOBINDEX
-> ANSØG HER Tidsfrist, den 9. december kl. 12.00. Vi vil gerne have din ansøgning
snarest muligt, da vi afholder samtaler løbende og ansætter når vi finder den rette
kandidat.
Du har opnået den første succes hos os, hvis det kort og tydeligt fremgår:
Hvem du er og hvad du står for – såvel fagligt som personligt.
- tjek lige denne mulighed!
Hvilke fremtidige karriereønsker du har?
Hvad du ønsker at bidrage med i dette job?
Har du spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte økonomichef Henrik Skovsen,
tlf. 54 58 85 67. Du kan også læse mere om os på hyldgaardoglarsen.dk.

Hyldgaard & Larsen er en privat virksomhed som samarbejder med kommuner i
hele landet. Vi tilbyder fleksible sociale løsninger for en lille gruppe af landets
mest udsatte borgere. Vi har tre botilbud og flere specialtilbud og er en
organisation i vækst og udvikling.
Vi skal ikke være de største – vi vil meget hellere være de bedste!
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