JBS TEXTILE GROUP A/S SØGER ØKONOMI-ASSISTENT
Ønsker du at blive en del af en international virksomhed kan vi tilbyde en spændende og udviklende stilling.
JBS Textile Group A/S søger en økonomi-assistent til at assistere vores nuværende økonomi-TEAM, men også til at løse
andre opgaver inden for økonomistyring.
Du bliver en del af et stærkt team på 7 engagerede økonomimedarbejdere. JBS Textile Group A/S tilbyder et godt og
inspirerende arbejdsmiljø samt gode personaleforhold.

JOBBET/OPGAVER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronisk behandling og registrering af leverandørfakturaer.
Kreditorstyring – herunder oprettelse af kreditorer, betaling og afstemning.
Bogføring af posteringer og afstemning af balanceposter - herunder periodiseringer.
Bogføring af Mastercard afregninger for hele virksomheden.
Samarbejde på tværs af afdelingen/organisationen.
Deltagelse i optimering og automatisering af processer.
Assistere datterselskaber.
Diverse ad hoc opgaver i økonomiafdelingen.

PROFIL/KVALIFIKATIONER:
•
•
•
•
•
•
•

Du er økonomiuddannet og har praktisk erfaring fra en økonomifunktion eller et revisionsfirma.
Du er initiativrig og analytisk stærk.
Du er stærk bruger af Excel og MSOffice pakken generelt – gerne kendskab til Apect4 (ikke en betingelse)
Du arbejder selvstændigt, koncentreret og omhyggeligt.
Du er teamplayer med et positivt mindset og et godt humør.
Du er ansvarsbevidst, samarbejdsvillig og serviceminded.
Du behersker dansk og gerne engelsk i skrift og tale.

Ansøgning:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedhæftet CV på hr@jbs.dk att: CFO Claus Kristensen, mrk. ØKONOMI-ASS.
Ansøgningsfrist senest 15. januar 2021 - vi indkalder løbende til samtaler. Tiltrædelse gerne 1. marts 2021.

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men produktpaletten er i dag udvidet med andre typer af
tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på fire kerneværdier: Komfort, kvalitet,
innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16 brands og ca. 340 medarbejdere i 4 selskaber i henholdsvis Danmark,
Norge, Sverige og Litauen. Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.

