Til ambitiøs udlejningsvirksomhed
søges en økonomimedarbejder
Til vores hovedkontor beliggende i Hvidovre, søger vi en økonomimedarbejder til en
spændende stilling.
Du bliver en del af en velfungerende økonomi- og administrationsafdeling, der
i dag består af en økonomichef samt 4 dygtige og erfarne økonomimedarbejdere. Her får du en alsidig stilling, hvor du
kommer til at arbejde med et bredt spekter af
opgaver og en bred kontaktflade i organisationen.
Dine arbejdsopgaver
• Finansbogføring
• Indsamling af data til lønbehandling, og bindeled
til selve lønbehandlingen som foregår eksternt
• Diverse afstemninger og deltagelse ved årsafslutning
• Fremsendelse af sager til inkasso
• Deltagelse i afvikling af info-mail
• Diverse indberetninger og statistikker
• Diverse ad hoc
Om dig
Du er ansvarsbevidst og ærekær med dit arbejde og du
trives i en meget administrativ stilling og evner at balancere
din omhyggelighed og ordenssans med effektiv eksekvering. Du arbejder
struktureret og selvstændigt, er ihærdig og vedholdende med dine opgaver og har
et godt gåpåmod.
Med dit gode overblik mestrer du at have mange forskellige opgaver i gang parallelt, og du
trives med en bred kontaktflade. Du finder tilfredsstillelse i at yde en god service samt i at få
tingene til at gå op i en højere enhed. Du har stor talforståelse og er stærk i NAV/BC365 og
Excel.
Det får du i LOHKE
LOHKE er en god blanding af alle slags mennesker - og vi har brug for den gode diversitet for
at præstere bedst. Derfor håber vi du søger jobbet uanset alder, køn og etnicitet. Du får et
spændende og afvekslende job i en ambitiøs virksomhed, der har haft omsætningsvækst i
samtlige af de 15 år vi har eksisteret.
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Ansøgning og ansøgningsfrist
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Økonomichef Jens Bay på tlf. 29 69 94 32. Send
din ansøgning, CV samt andre relevante bilag til job@lohke.dk.
Vi afholder samtaler løbende, og stillingen vil blive besat, når den rette kandidat er fundet.
LOHKE Materieludlejning as er en udlejningsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien og det
offentlige, samt servicefagene - med særlig fokus på kvalitet. Vi henvender os specielt til den type af kunder der
sætter pris på en personlig kontakt samt hurtig reaktionstid. Vi er i dag en flok på ca. 100 kollegaer, der utrætteligt
stræber mod at være nr. 1 i service og pålidelighed. Læs evt. mere på www.lohke.dk
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