
har min. 2 års erfaring fra lignende stillinger og en relevant faglig baggrund 
er åben, har et godt humør og ønsker at bidrage til den gode trivsel på kontoret
trives med perioder i højt tempo
er fleksibel og arbejder selvstændigt - og giver naturligt en hånd med i resten af 
økonomiafdelingen
arbejder struktureret, er proaktiv og vedholdende - og nyder at få tingene fra hånden
er fortrolig med brugen af Microsoft Office-pakken og en fordel, hvis du har kendskab 
til E-conomics, Planday og Dataløn

et spændende og alsidigt job, hvor du har stor indflydelse på dine arbejdsdage 
fleksibilitet til at skabe nye, gode løsninger
gode kolleger med stor faglighed, en uformel tone og godt humør
en virksomhed i vækst, hvor du er med til at præge udviklingen
gode fremtids- og uddannelsesmuligheder
et grundigt introforløb, der klæder dig på til opgaverne

Brænder du for tal, er du struktureret og selvstændig? Og trives du med en travl 
hverdag sammen med engagerede og dygtige kollegaer? Så står vi klar til at byde dig 
velkommen som økonomiassistent i Hyldgaard & Larsen.

Til Hyldgaard & Larsens's administrative afdeling i Vrå søger vi snarest muligt, senest pr. 
1. august 2022, en økonomiassistent.

Stillingen er placeret i vores økonomiafdeling i Vrå, hvor du, udover afdelingens team, vil 
samarbejde med medarbejdere i hele virksomheden. 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,  i vores tre botilbud. Vi skal 
ikke være de største – vi vil meget hellere være de bedste!

Så hvis du…

Tilbyder vi…

Vi søger en dygtig 
og ansvarsbevidst 
økonomiassistent til 
vores kontor i Vrå.

 - tjek lige denne mulighed!
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Lønrelaterede opgaver
Bogføring
Fakturering
Afstemning
Budget og budgetopfølgning
Deltagelse i måneds- og årsafslutning
Ad-hoc opgaver i regnskabsafdelingen

Som vores økonomiassistent vil dine arbejdsopgaver blandt andet omfatte:

Praktiske forhold I Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast fuldtidsstilling. 
Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer om ugen, hovedsageligt 08.00-16.00. 
Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere. 
Tiltrædelse snarest muligt efter nærmere aftale. 
Adresse, Korsgade 4, 9760 Vrå.

Ansøgning 

Du kan søge stillingen HER - og bliver guidet igennem.  
Ansøgningen skal indeholde en motiverende ansøgning, CV og evt. relevante papirer. 

Vi vil gerne have din ansøgning snarest muligt, da vi afholder samtaler løbende og 
ansætter, når vi finder den rette kandidat. 

 - tjek lige denne mulighed!

Har du spørgsmål ?

Er du meget velkommen til at kontakte administrativ leder Anne Rugholt, tlf. 71 96 94 13 
eller økonomimedarbejder Heidi Trøjgaard Larsen, tlf. 71 96 94 05.

Du kan også læse mere om os på www.hyldgaardoglarsen.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!
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https://www.jobindex.dk/jobannonce/446437/oekonomiassistent

