KOLDING 02.12.21

JOB OPSLAG
ØKONOMIASSISTENT
MED ARBEJDSPLADS I KOLDING
Har du solide faglige kompetencer fra en regnskabsafdeling, så er det netop dig vi søger.
Multimarketing A/S er en hurtigt voksende international virksomhed med flere selskaber i Danmark samt
et selskab i Norge. Vi er en af de største indenfor salg af private label drikkevarer og konfekture. Virksomheden er kendt for produkter af høj kvalitet og med stort fokus på kundens behov.
Du refererer til virksomhedens CFO, og får ansvaret for at løse alle opgaver indenfor bogholderi.

Dine opgaver vil
blandt andet være:

Din
baggrund:

• Bogføring, betalinger og afstemninger
• Lønkørsel
• Kreditorhåndtering, godkendelse
af varekøbsfakturaer
• Momsregnskab og afstemninger
• Fakturering
• Deltagelse i periode- og årsafslutning
• Projektopfølgning og efterkalkulation
• Udarbejdelse af analyser og controlling

• Du har nogle års erfaring,
samt regnskabsmæssig uddannelse
• Du har erfaring med lønbehandling
• Du har i øvrigt gode IT kompetencer og erfaren
MS-Excel bruger
• Det vil være en fordel, hvis du har erfaring
med E-conomic
• Du er ansvarsfuld, formår at prioritere din tid, kan
arbejde selvstændigt, og indgår naturligt i et team
• Du har en positiv energi og løsningsorienteret
indstilling
• Du brænder for at udvikle økonomistyring
• Du har ordenssans, er omhyggelig
og følger op på tingene

Du får 35 kollegaer og bliver del af et
team på 3 kollegaer i økonomiafdelingen.

Vi lægger vægt på et godt fællesskab, så vi sætter pris
på, at man bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø. Vi
har en personaleforening som arrangerer forskellige
arrangementer gennem året.
Vi tilbyder en attraktiv løn, efter kvalifikationer. Og du
får pensionsordning samt sundhedsforsikring.

Send din ansøgning til vera@multimarketing.dk
Vi opfordrer til du sender din ansøgning hurtigst
muligt, da vi indkalder til samtale løbende.
Tiltrædelse senest 1. februar 2022.
Du kan læse mere på www.multimarketing.dk

Er du interesseret i at høre nærmere om jobbet, så er
du altid velkommen til at kontakte økonomichef Vera
Østergaard på tlf.5183 8886
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