Økonomi- og regnskabsmedarbejder
For Mammen Mejerierne A/S søges økonomi- og regnskabsmedarbejder, der fra dag ét kan være
selvkørende og ønsker at indgå i en særdeles dynamisk økonomiafdeling. Virksomheden, der er
særdeles velkonsolideret, forventer at nå omsætningsmålet på 1 mia. dkk. i løbet af 1-2 år.
Den voldsomme vækst gør, at der er brug for en særdeles kompetent medarbejder til
økonomifunktionen. Medarbejderen skal kunne trives i et travlt miljø med masser af bolde i luften,
og klar til at tage fat. Virksomheden har hovedkontor i Onsild, med afdelinger flere steder i Jylland,
hvorfor der må påregnes kørsel mellem selskabets afdelinger.
Arbejdsopgaverne er alsidige og selvstændige:
•
•
•
•

Udarbejdelse af perioderegnskaber
Udarbejdelse af økonomiske analyser og nøgletal
Datafangst, daglig bogføring og afstemninger
Kontakt og indberetning til offentlige myndigheder

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Relevant teoretisk uddannelse – f.eks. HD/R eller merkonom
Revisionsuddannet og/eller erfaring fra lignende stilling
Superbruger i Excel og Navision
Besiddelse af finansielle og analytiske evner
Gode engelskkundskaber, i såvel skrift som tale

Som person er du:
•
•
•
•
•

Kvalitets- og ansvarsbevidst
Energisk, målrettet og resultatorienteret
Kan bevare overblikket i travle perioder
Kan trives i teams, hvor fleksibilitet og proaktivitet er nødvendigt
Selvstændig, struktureret og handlekraftig

Virksomheden tilbyder til gengæld et fagligt udfordrende job i en spændende branche, hvor tingene
går rigtig stærkt. Der er et uformelt og uhøjtideligt miljø, hvor det tværfaglige samarbejde med de
øvrige med- arbejdere er nøglen til fortsat succes.
Send din ansøgning og CV til Jan Mygdam, jmy@jm-invest.dk, senest den 30. april 2017.
For yderligere oplysninger om jobbet, kontakt Jan Mygdam på 4045 7415, eller via mail.
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