
BOGHOLDER  ALLROUND
Da vores dygtige bogholder gennem mange år har valgt at gå på pension,
søger vi hendes afløser, som bliver en central del af virksomheden.

PN Tømrer og Byggefirma A/S har i mere end 45 år leveret kvalitet og godt
håndværk i byggeriet. Vi har i dag en meget bred kundegruppe som fx 
forsikringsselskaber, boligforeninger, virksomheder, kommuner, institutioner
og private. Vi er ca. 60 dygtige og engagerede medarbejdere, der altid sikrer
velgennemført byggeri til aftalt tid og pris. Se mere på www.tpn.dk

Du har en  bred erfaring med allround regnskab og kontorarbejde, kan se tingene
i helhed og har en god regnskabsforståelse. Som person er du struktureret og
tager ansvar for dine opgaver. Du har en høj grad af selvstændighed og kan
bevare overblikket over de mangeartede opgaver, og forstår vigtigheden i at
deadlines overholdes. Endvidere er du fleksibel og indstillet på at hjælpe til, der
hvor der er behov.

Dine arbejdsopgaver bliver bla:
•  Bogføring og fakturering indenfor debitor, kreditor og finans
•  Betalinger, rykke debitorer og bankafstemninger
•  Momsafregning
•  Månedsafslutninger
•  Forberedelse af årsregnskab til revisor
•  Ad hoc opgaver og service funktion

Dine kvalifikationer/vi lægger vægt på:
•  Behersker dansk i skrift og tale
•  Ansvarsbevidst og selvstændig
•  Behersker orden og sans for detaljerne
•  Flair for IT
•  Positiv, serviceminded og med god energi
•  Relevant uddannelse
•  Gerne kendskab til Visual Administration, 
EG lønservice og MS-office pakken

•  Gerne erfaring fra lignende stilling

Vi tilbyder: 
•  Et selvstændigt, spændende og varieret job
•  En attraktiv, fast stilling, hvor ansættelsesforhold 
matcher kvalifikationer og baggrund

•  Et godt arbejdsklima med gode kollegaer i en 
uformel organisation, hvor der også er plads til smil

•  Frokostordning

Tiltrædelse d.1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.
Er dette noget for dig så send din skriftlige ansøgning på 
mail til Benny@tpn.dk senest mandag d. 24. februar 2020.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til medejer 
Benny Thomsen på tlf. 20 76 68 77.
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