13. september 2021

Dygtig og omstillingsparat bogholder (fuldtids) søges
Vil du være en del af en revisions- og rådgivningsvirksomhed i vækst, og kan du bidrage med overblik, struktur og klarhed til vores afdeling som varetager bogføring, lønadministration og lignede opgaver for vores kunder?
Vi søger til vores kontor i Helsingør en erfaren og selvstændig bogholder, som kan varetage alle grundlæggende opgaver indenfor administration af finansbogholderiet for vores kunder.
Som bogholder hos Kallermann Revision A/S bliver du del af vores virksomhed, der i dag tæller 28 medarbejdere, hvoraf du som én ud af syv medarbejdere arbejder med erhvervsservice og selvstændigt løser bogføringsopgaver fra A-Z for vores kunder. Vi er et dynamisk team, som varetager en række større og mindre
opgaver for både mellemstore og små kunder, og hvor du som en del af teamet vil få ansvaret for en række
af disse kunder. I jobbet får du en alsidig arbejdsdag, hvor opgaver udføres enten på kontoret eller på kundernes adresser. Du motiveres derfor af den tætte kunderelation, godt samarbejde med vores øvrige bogholdere og revisorer samt af at sætte kunden i centrum.
Du kan se frem til at varetage følgende opgaver på vegne af vores kunder:
•

Allround finansbogholderi (vores kunder anvender typisk Navision (NAV), e-conomic, Dinero og lignende bogføringssystemer)

•

Løbende bogføring og afstemning med fokus på brug af digitale værktøjer

•

Lønadministration

•

Moms/lønsum og andre afgifter

Såfremt din profil passer på ovenstående, ser vi frem til at modtage din ansøgning. Samtaler vil blive afholdt løbende.
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Iben Sundgaard Bryan-Lund står til rådighed for besvarelse af spørgsmål til stillingen og varetager drøftelser af ansættelsesforhold m.v. Du kan kontakte Iben på nedenstående:

Iben Sundgaard Bryan-Lund
mail: ibl@kallermann.dk
tlf.nr.: 4925 0035
Vi ser frem til at høre fra dig.
www.kallermann.dk/jobs

