BOLLERUP JENSEN A/S SØGER REGNSKABSCHEF
Vil du være en del af en ambitiøs udviklingsvirksomhed i en nyoprettet stilling med gode muligheder for at forme
rollen, så den passer til dig? Har du en relevant regnskabsmæssig baggrund og erfaring med økonomi- og ITrelaterede opgaver i en produktionsvirksomhed? Så er det dig, vi gerne vil høre fra!

(https://bollerup-jensen.dk/)

Om stillingen
Med reference til CEO vil du indgå i en økonomiafdeling, som består af en centraliseret koncernøkonomisektion, som varetager den finansielle del af
forretningen og en bogholder on site, som vil referere til dig. Dine primære opgaver vil indbefatte:
Ansvar for regnskabsområdet
Udarbejdelse af perioderegnskaber og månedlig rapportering
Budgettering
Controlling, opfølgning og efterkalkulationer
Videreudvikling, optimering og automatisering af processer
Udarbejdelse af årsregnskaber
Bindeled til ekstern IT
Personaleansvar for én medarbejder

Om dig
Du har en indgående forståelse for økonomistyring, en relevant regnskabsmæssig uddannelse samt erfaring med ovenstående opgaver fra en
lignende stilling. Dine IT-kundskaber ligger på superbrugerniveau i Excel, og du har kendskab til BI-systemer samt ERP-erfaring, - Bollerup Jensen
anvender Uniconta i dag.
Som person formår du at samarbejde bredt, du er proaktiv, analytisk og har en positiv indstilling til dine omgivelser. Din strukturerede tilgang og dit
logiske mindset hjælper dig til at bevare overblikket, og du motiveres af at procesoptimere arbejdsgange i organisationen.
Derudover trives du med både at løse hands-on rutineopgaver og opgaver af mere kompleks karakter i en mindre virksomhed i kraftig udvikling.

Virksomheden tilbyder
Bollerup Jensen A/S tilbyder en nøgleposition i en ambitiøs og vækstorienteret virksomhed, der giver stort råderum og handlefrihed til medarbejdere
og ledere – der er således optimale muligheder for både personlig og faglig udvikling. Organisationen er kendetegnet ved et åbent, direkte og uformelt
miljø.

Vi glæder os til at høre fra dig
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen, og er du interesseret i at søge stillingen, bedes du sende en ansøgning, CV samt relevante bilag via
’Søg stillingen’ nedenfor. Grundet databeskyttelseslovgivningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail. Har du spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte chefkonsulent Ane Dam Plougmann på tlf. +45 30 85 13 31.

Om Bollerup Jensen A/S
Bollerup Jensen A/S udvikler og producerer bæredygtige kemiprodukter som vandglas, lim, imprægnering og rengøringsprodukter. Produkterne
afsættes både på nationale som internationale markeder.
Virksomheden er i en rivende udvikling hvor der i tillæg til de eksisterende produkter og kunder arbejdes med nye bæredygtige løsninger til nye
markeder. Bollerup Jensen A/S har til huse i det naturskønne Ådum i det sydvestlige Jylland, ikke langt fra Tarm og beskæftiger 18 medarbejdere.
Du kan læse mere om Bollerup Jensen på www.bollerup-jensen.dk (https://bollerup-jensen.dk/)

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
Opret dit cv på jks.dk / cv< / a>. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er nemt, gratis
og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb. (http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)

Information om jobbet

Arbejdssted:
Skjern
Oprettet:
22.11.21
Udløber:
21.12.21
Branche:
Økonomi/regnskab
Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Bogholderi- og regnskabsarbejde

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Skjern
Innovest, Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf: +45 97 35 17 50

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)skjern@jks.dk
(mailto:skjern@jks.dk)
Ane Dam Plougmann
Chefkonsulent
T:
M: +45 30 85 13 31
adp@jks.dk (mailto:adp@jks.dk)

Hovedkontor JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing T: +45 70 150 750 (https://www.linkedin.com/company/75613)

