Troldtekt A/S søger:

Bogholder
med fokus på løn- og personaleadministration

Ønsker du at arbejde i en spændende og internationalt orienteret virksomhed i vækst?
Stillingen:

Kvalifikationer:

Som bogholder vil du indgå i vores økonomiteam på 4
kollegaer. Dine arbejdsopgaver vil være alsidige opgaver indenfor bogholderi og administration, men med
ansvar for hele vores løn- og personaleadministration.
Det er derfor en forudsætning, at du i dag arbejder
med timeløn og har godt kendskab til overenskomster
og lønadministration. Herudover vil det være en fordel,
hvis du har et bredt kendskab til bogholderiopgaver,
idet du også vil komme til at få ansvar for andre områder indenfor vores bogholderifunktion.

• Flere års erfaring med udarbejdelse af timeløn og
månedsløn
• Erfaring med søgning af refusion og udarbejdelse af
lønafstemninger m.m.
• Erfaring med overenskomster / DI’s hotline / ansættelseskontrakter
• Gerne erfaring med Lessor Payroll / Navision
• Erfaring med generel bogholderiarbejde
• Du er faglig stærk og kan engelsk og gerne tysk på
samtaleniveau
• Kørekort til bil

Du vil have din daglige gang i Troldhede, hvor vores
produktion har domicil. En dag om ugen vil du skulle
arbejde i Tranbjerg ved Aarhus og vil i den forbindelse
kunne benytte firmaets fælles firmabil. Du vil gennemgå en grundig oplæring, så du bliver klædt på til at varetage jobbet.
Din profil:
•
•
•
•
•

Selvkørende, serviceminded og udadvendt
Smilende med humor
Kan have flere bolde i luften
Grundig, struktureret og kvalitetsbevidst
Har interesse og flair for tal og IT

Vi tilbyder en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. maj
2019.
Ansøgning:
Matcher jobbet dine kvalifikationer og jobønsker, hører
vi meget gerne fra dig snarest muligt, ansøgningsfristen er d. 19. marts. Vi afholder samtaler i uge 13.
Send en mail med din ansøgning og CV til job@troldtekt.dk og skriv "Bogholder" i emnefeltet.
Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til
at kontakte økonomichef Claus Juhlin på telefon
8747 8145 eller mail cju@troldtekt.dk.

Vi tilbyder:
• Et godt og uformelt arbejdsmiljø
• En virksomhed hvor CSR, bæredygtighed og miljø
er i fokus
• Gode løn- og ansættelsesforhold

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

CM

CERTIFIED
Vinder af CSR
Strategy Prize

SILVER

Troldtekt A/S producerer og markedsfører akustiklofter og systemløsninger, der sikrer en god rumakustik og et sundt indeklima. Og
så er Troldtekt et 100% naturprodukt. Til serien af Troldtekt produkter hører også en række innovative specialprodukter som indbyggede skjulte højttalere, dekoration og meget mere, som er udviklet i samarbejde med arkitekter og fagspecialister. Troldtekt A/S er
en virksomhed i vækst og øger i disse år eksportaktiviteterne betydeligt. Troldtekt A/S beskæftiger ca. 115 medarbejdere fordelt på
en topmoderne produktion i Troldhede og hovedkontor med salg og administration i Tranbjerg syd for Aarhus, samt datterselskaber
i Hamburg og Malmø.

> www.troldtekt.dk

