DELTIDS ØKONOMIMEDARBEJDER
Til spændende international virksomhed i Odense søges alsidig økonomimedarbejder
(30-32 timer pr. uge)
Super-Køl A/S leverer, installerer og servicerer køleanlæg i Danmark, og er en af landets førende
køleentreprenører indenfor kommerciel køling. Vores virksomhed og branchen generelt har fokus
på bæredygtighed og miljørigtige løsninger, som vi ønsker styrket yderligere i fremtiden.
Virksomheden har siden 2015 været en del af en større international koncern, hvor
kundesegmentet primært er supermarkedskæder. Derudover serviceres bl.a. også
industrivirksomheder og medico-sektoren.

Vær med på holdet
Som vores nye kollega i økonomiafdelingen indgår du i et team på 3 engagerede kolleger, hvor
samarbejde og sparring er en naturlig del af hverdagen.
Teamet står for den samlede bogføring, løn, økonomisk rapportering, samt opfølgning, og I vil
sammen få en aktiv rolle i udviklingen af arbejdsgange, systemer og interne kontroller.

Ansvarsområder:
Dine primære opgaver vil blandt andet omfatte:
•
•
•
•
•

Debitor- og kreditorstyring
Afstemning af ind- og udbetalinger
Assistere i forbindelse med løn
Assistere med optimering af arbejdsprocesser
Diverse administrative opgaver

Du vil referere til økonomichefen.
Profil:
Du er struktureret, har blik for væsentlige detaljer, og elsker at sætte tingene i system. Du har en
god gennemslagskraft og er vedholdende, uden at miste overblik og fokus i en travl hverdag.
Du vil få en bred kontaktflade både eksternt og internt i virksomheden, så det er vigtigt, at du har
gode kommunikationsevner, er vant til at argumentere sagligt og kan begå dig på tværs af
organisationen på alle niveauer.
Du har erfaring fra lignende stilling, med interesse for økonomiafdelingens samlede pallette af
opgaver.
Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Dynamics 365 Business Central el.lign. ERP-system.
Du forventes at være fortrolig med Excel og andre MS Office værktøjer.
Du taler og skriver dansk, samt lettere engelsk.
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Vi tilbyder en god arbejdsplads
Virksomheden har eksisteret godt 40 år i Danmark og er kendt for sin store ekspertise og
faglighed. Vi er ca. 55 medarbejdere, hvor knap en tredjedel har base på hovedkontoret i
udkanten af Odense eller i vores afdeling i Karlslunde.
Vores øvrige medarbejdere er køleteknikere og elektrikere, som primært arbejder i marken med
aftersales service og montage af køleløsninger ude hos kunderne.
Virksomheden er certificeret i henhold til ISO 9001.
Vi har en uformel omgangstone med plads til humor og bestræber os på, at det skal være rart at
gå på arbejde og at der er plads til alle. Der er et højt fagligt engagement fra medarbejdernes side
og lang anciennitet. Vi tilbyder gode personaleforhold med pensionsordning, sundhedsforsikring,
frugtordning og forskellige sociale aktiviteter.

Ansøgning
Hvis du er den kandidat vi leder efter, ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning og CV.
Vores mål er at rekruttere en ny kollega hurtigst muligt, og jobsamtaler kan derfor ske løbende.
Læs mere om virksomheden på hjemmesiden www.superkol.dk, og spørgsmål til jobbet kan
sendes til job@superkol.dk eller du kan kontakte CFO Lone Østergaard på telefon 30381203.
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