
BOGHOLDER TIL HERLUFSHOLM

HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS  •  HR-afdelingen  •  Herlufsholm Allé 170  •  4700 Næstved  •  Danmark  •  Telefon 55 75 35 01

Vi søger en erfaren og velkvalificeret bogholder til alsidige opgaver inden for regnskab.

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du får ansvar for en bred vifte af opgaver inden for 
regnskab og bogføring. Der lægges stor vægt på, at du har solid regnskabs- og bogføringserfa-
ring og samtidig trives med alsidige opgaver.

Dine primære opgaver:
•  Bogføring, opfølgning, kontrol og afstemninger
•  Budgettering, budgetopfølgning og prognose
•  Beregning og afstemning af moms og andre afgifter
•  Debitorstyring
•  Andre ad hoc-opgaver, herunder håndtering af lejekontrakter

Dine kompetencer:
•  Regnskabsmæssig uddannelse – HD(R), merkonom eller tilsvarende
•  Indgående kendskab til og erfaring med bogføring, principper for økonomistyring
 og opfølgningsrutiner
•  Kendskab til Microsoft Dynamics AX 2012 eller tilsvarende er en fordel
•  Gode kommunikationsevner på Dansk og Engelsk – skriftligt og mundtligt
•  Rutineret bruger af Excel og Word på højere niveau
•  Gennemslagskraft, omhyggelig og struktureret
•  Ansvarsbevidst og sætter en ære i at løse opgaverne indenfor deadlines
•  Indgå i et effektivt team bestående af regnskabschef, controller, kreditorbogholder, 
 HR og lønbogholder

Vi tilbyder en moderne arbejdsplads:
•  Med et selvstændigt, ansvarsfuldt og afvekslende job med en travl hverdag
•  Med mange udfordringer
•  Som lægger vægt på engagement, faglighed og ansvarlighed
•  Med stolte traditioner
•  Med gode kvalificerede og engagerede kolleger
•  Med mulighed for udvikling inden for boligadministration

Løn og ansættelsesforhold:
Løn efter kvalifikationer. Aftales i henhold til Finansministeriets lønsatser med relevante  
tillæg. Pensionsordning. Fuldtidsstilling. Ansættelse senest 1. august 2018

Stillingen refererer til regnskabschefen. Nærmere oplysninger ved kontakt til regnskabschef 
Steen H. Christensen: Telefon 55 75 35 01 (mobil 23 43 60 92).

Skriftlig ansøgning, vedlagt CV og relevante bilag, mærkes ”Ansøgning” og sendes til neden-
stående adresse eller pr. mail til bhn@herlufsholm.dk  

Ansøgningsfrist: 14. maj 2018

Der vil løbende blive afholdt samtaler.


