Job hos Welcon
Welcon A/S i Give søger

Bogholderiassistent
Welcon A/S søger til vores økonomifunktion en dygtig bogholderiassistent, hvor du vil indgå i et økonomiteam
med fire engagerede kollegaer.
Jobbet
Fra kontoret i Give, bliver du en vigtig del af en meget aktiv økonomifunktion, som løbende har fokus på udvikling af opgaverne. I jobbet vil du blandt andet komme til at arbejde med daglig bogføring, afstemning samt oprettelse og vedligeholdelse af debitorer– og kreditorer. Opgaven kan over tid udvikles efter interesse og kompetencer.
Det er en fordel, hvis du har

Relevant uddannelse inden for administration, økonomi eller regnskab.

Praktisk erfaring inden for bogholderi, økonomi og regnskab.

Godt kendskab til IT og gerne brugen af Navision og Officepakken herunder specielt Excel.

Godt humør med lyst til at arbejde i et travlt miljø under stadig forandring.

Mulighed for at tiltræde hurtigt, da tiltrædelsen er snarest muligt—dog venter vi på den rette.
Vi tilbyder

En stilling med jævnlig kontakt til kollegaer rundt i organisationen.

En uformel organisation med frihed under ansvar.

En international arbejdsplads med mange nationaliteter.

En virksomhed der er blandt de førende i verden inden for tårnproduktion.

Muligheden for selv at være med til at forme dine arbejdsopgaver/stilling.

Derudover også landets bedste kollegaer, en dejlig kantine, sundhedsforsikring og andre goder.

Løn– og ansættelsesvilkår der modsvarer de stillede krav og forventninger.

En fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.
Hos Welcon A/S bliver du en del af et imødekommende, uformelt og professionelt arbejdsmiljø, med gode
udviklingsmuligheder – såvel fagligt som personligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Økonomidirektør Torben Jørgensen på tlf. 23 73 13 93.
Vi modtager gerne din ansøgning senest den 19. maj 2017 pr. mail på job@welcon.dk, mærket
”Bogholderiassistent”, med vedlagt CV og andre relevante oplysninger.

Welcon A/S, Vejlevej 270, 7323 Give
www.welcon.dk

Welcon A/S er et dansk ejet selskab som i fabrikkens 56.000 m2 produktionsfaciliteter i Give producerer primært tårne og fundamenter til vindmøller, samt andre stålkonstruktioner. Vi er kendte for at levere produkter
af høj kvalitet, og er serviceminded overfor vores kunder ud over det sædvanlige.
Vi kan tilbyde en spændende og alsidig arbejdsdag sammen med højt engagerede kollegaer, hvor omgangstonen er humoristisk og direkte, og hvor beslutninger kan tages uden forstyrrende bureaukrati.

