Fagligt stærk allround regnskabsmedarbejder
A/S Einar Willumsen
A/S Einar Willumsen (EW) blev grundlagt i 1901 og er i dag en moderne leverandør af flavours og compounds til den
skandinaviske og internationale fødevare- og drikkevareindustri. EW er førende inden for flavours i Norden. Virksomheden har
hovedkontor i Danmark og et datterselskab i Sverige. På koncernniveau beskæftiger EW pt. ca. 80 medarbejdere.
Vi søger nu en dygtig og fagligt stærk allround regnskabsmedarbejder til økonomiafdelingen på koncernens hovedkontor i
Brøndby.
Arbejdsområde og -opgaver
Du bliver en del af virksomhedens økonomiafdeling bestående af tre medarbejdere i Brøndby og to i Malmø. Vi håndterer
blandt andet bogholderi, løn, personaleforhold/HR, regnskabsaflæggelse, rapportering, receptionsopgaver samt administrativ
og IT-mæssig support til resten af organisationen. Vi arbejder i et åbent kontormiljø og har en god, uformel og humoristisk tone
men har samtidig fokus på det faglige og forsøger altid at hjælpe hinanden. Det er vigtigt for os, at vi kan være backup for
hinanden, når det er nødvendigt.
Dine primære arbejdsopgaver vil ligge inden for områderne:
-

Debitorstyring: debitoroprettelse, kreditforsikring, remburser, bogføring, rykning mv.
Kreditorer: bogføring, betaling og afstemning
Finansbogføring
Bankafstemning
Rejseafregning
Deltagelse i måneds- og årsregnskabsafslutning

Ud over dine primære opgaver vil du også samarbejde med det øvrige økonomiteam omkring andre af afdelingens opgaver
herunder telefonpasning, kontakt til frokostleverandør, indberetninger, rapportering og ad hoc opgaver. Du vil desuden komme
til at deltage i større udviklingsprojekter, hvor økonomiafdelingen spiller en rolle. Dette vil blandt andet være en igangværende
opgradering af vores ERP-system (Navision) samt en efterfølgende implementering af et fakturascannings- og
dokumenthåndteringssystem.
Faglige og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du:
er uddannet inden for regnskab/økonomi og har flere års erfaring fra lignende stillinger.
er fagligt stærk og ønsker fortsat at videreudvikle dig og lære nyt.
er komfortabel med selvstændigt at håndtere de opgaver, der typisk er i et bogholderi.
er en teamplayer, der trives godt i en rolle med en bred kontaktflade på tværs af organisationen.
som person er positiv, fleksibel, serviceminded og god til at samarbejde med andre.
har en positiv tilgang til jobbet og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
trives i et dynamisk miljø, hvor der er mange bolde i luften.
har en god IT- og systemforståelse. Erfaring med Navision vil være en stor fordel.
behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Kendskab til svensk vil være en fordel.
Du tilbydes
Du tilbydes en alsidig stilling i en spændende virksomhed med en lang historie og en generelt høj anciennitet, hvor du vil indgå i
et uformelt og professionelt regnskabsmiljø med gode kolleger. Du tilbydes gage efter kvalifikationer, en god pensionsordning
samt sundhedsforsikring og kantineordning. Stillingen er en fuldtidsstilling på koncernens hovedkontor beliggende i Brøndby,
og du får på linje med de øvrige medarbejdere i økonomi direkte reference til virksomhedens CFO.
Ansøgning
Hvis du er interesseret i jobbet, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV samt anden relevant dokumentation via e-mail på
job@ewflavours.com. Vi søger tiltrædelse snarest muligt og vil derfor løbende indkalde relevante kandidater til jobsamtale.

