
Engageret kontor og bogholderiassistent søges 

Det går stærkt i Fink Byg pt. Derfor har vi brug for flere hænder til de administrative opgaver. Du vil 
blive en del af et kontorteam på 6 ansatte med vidt forskellige arbejdsopgaver. Din nærmeste 
reference vil være vores økonomiansvarlige, Charlotte, som du vil dele mange opgaver med i 
dagligdagen. 

Jobbeskrivelse 

Dine arbejdsopgaver vil være af forskellig karakter indenfor administration, bogholderi og generelt 
kontorarbejde. Du vil derfor få en stor kontaktflade i henhold til virksomhedens daglige drift. 

Dine fokusområder vil være: 

• Kreditor og debitor bogføring og afstemninger heraf  

• Finansbogføring med afstemning af banken 

• Diverse løbende kontoropgaver, fx korrekturlæsning, sende post mv 

• Assistere med kvalitetssikring i de forskellige afdelinger  

Faglige og personlige kompetencer 

Du kommer sandsynligvis fra en lignende stilling, eller med en baggrund fra revionsfaget, en 
kontoruddannelse eller lignende.  Meget gerne med erfaring med e-conomic og evt. også 
ordrestyring. I din hverdag er du i kontakt med både kunder, leverandører og kolleger, derfor er det 
vigtigt at du har gode samarbejdsevner og kan kommunikere på tværs af organisationen. 
Firmasproget er dansk, og det er derfor et krav at du taler og skriver flydende dansk.  

Det er afgørende, at du arbejder selvstændigt og struktureret og kommer i mål med dine opgaver 
til tiden, på en professionel måde. Du er vant til at arbejde med Microsoft Office og har flair for tal. 
Desuden er du engageret og bidrager positivt til kontoret både socialt og fagligt. 

 
Vi tilbyder 

• En stilling på en uformel arbejdsplads med gode og sociale kolleger 

• Et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor der værnes om de ansatte 

• Løn efter kvalifikationer 

• Stillingen er fra 20 til 37 timer i ugen, tilpasset efter den rette kandidat  

• Arbejdssted: Herning 

Stillingen ønskes besat senest den 1/10-2019. Samtaler vil afholdes løbende til den rette kandidat 
findes. 

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt økonomiansvarlig Charlotte Rosiak på tlf 26271604 eller 
cgr@finkbyg.dk. Ansøgninger sendes ligeledes til Charlotte på mail cgr@finkbyg.dk. 
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