Kreditorbogholderi
Ommen a/s Rødekro
Brænder du for tal???… Er du profilen, der kan drive og tage ansvar for vores kreditorbogholderi? Og kan
du agere intern IT-support for medarbejderne i marken? Hvis du kan sige ja til ovennævnte punkter, ser vi
meget frem til at høre fra dig.
Din dagligdag vil generelt blive præget af et tæt samarbejde med kollegaerne i såvel økonomiafdelingen,
HR samt resten af organisationen og opgavemæssigt vil din dag komme til at se nogenlunde sådan ud:
DINE PRIMÆRE OPGAVER:
• Ansvarlig for kontering og betaling af fakturaer (manuelt tastearbejde)
• Afstemninger af kreditorer
• Ad hoc analyser og diverse indberetninger
• Bistå med udvikling af nye rapporteringsformater, forretningsgange og procedurer
• Backup for kollegaer
• Kreditorstyring
• Supportere ledelsen med ad hoc regnskabs- og administrative opgaver
FAGLIGE KVALIFIKATIONER:

For at få succes i stillingen, vil det være en fordel at være uddannet indenfor økonomi, alternativt har du
arbejdet indenfor området nogle år. Udover det, ser vi gerne
•
•
•
•

At du har interesse for IT, specielt i brugen af Excel og vores økonomisystem C5, som står for
udskiftning i 2023
At du evner at udarbejde og kommunikere relevant information, også til personer uden økonomisk
baggrund
At du har erfaring med økonomistyring kombineret med analytisk sans
At du har en god forretningsforståelse

DIN PROFIL:

•
•
•
•
•

Du er proaktiv, positiv, energisk og villig til at yde en ekstra indsats
Du sætter en ære i at overholde deadlines og levere et professionelt gennemarbejdet resultat
Du har sans for godt købmandskab og en god talforståelse
Du er professionel, pålidelig og pligtopfyldende
Du har en selvstændig og struktureret tilgang til jobbet

VI TILBYDER:

Et spændende job med mange forskellige opgaver og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi
omgås hinanden på en uhøjtidelig måde og har høj energi i dagligdagen. Endvidere vægter vi et godt
arbejdsmiljø højt og der er altid plads til humor i dagligdagen. Sidst men ikke mindst ligger det i vores dna
at støtte og hjælpe hinanden.
Du vil referere til vores Økonomichef.
ANSØGNING:
Hvis du synes, ovennævnte lyder spændende, så send en ansøgning til HR-chef Hanne Cording på
hac@ommen.as og har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Hanne på tlf.nr.
21464916. Vi gør opmærksom på, at vi holder løbende samtaler, så skynd dig at sende din ansøgning.

Ommen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med aktiviteter indenfor Byggeri, Anlæg og
Industriel Overfladebehandling. Ommen løser opgaver for private og offentlige virksomheder i total-,
hoved- og fagentreprise. Ommen har egenproduktion indenfor tømrer, beton og overfladebehandling.
Ommen samarbejder med underentreprenører, som vi kender og som vi kan stå inde for.

