DS Stålkonstruktion søger:

Dato: 01.09.22

Regnskabsassistent til kreditorafdeling
Er du interesseret og erfaren indenfor kreditorområdet? Er du grundig, detaljeorienteret
og sikrer at opgaverne er klaret til tiden?
Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, får du nu muligheden for at komme med på holdet hos DS Stålkonstruktion. Vores
økonomiafdeling består af otte personer, hvor vi beskæftiger os med alle opgaver der relaterer sig til finans, økonomi og regnskab. Vi er
områdeopdelt i afdelingen og søger nu endnu en spiller på holdet, hvor du primært vil komme til at beskæftige dig med kreditorområdet.
Arbejdsopgaver
Du vil stå for arbejdet og opgaverne fra start, med modtagelse af faktura, til slut, med betalingen af vores leverandører. Herunder:
• Projektarbejde ifm. lager- og produktionsstyring i virksomhedens ERP-system (Dynamics 365)
• Håndtering af faktura samt kontrol af følgesedler
• Oprettelse af leverandører
• Afstemning af kontoudtog
• Ad-hoc opgaver
Kompetencer
• Du er hjælpsom overfor leverandører og kolleger
• Du trives med rutineprægede opgaver
• Du er grundig og detaljeorienteret
• Du trives med frihed under ansvar
• Du leverer arbejdet til tiden
Vi forventer, at du har relevant og praktisk erfaring indenfor området, og at du har kendskab til kreditoropgaverne i en virksomhed. Erfaring fra en produktionsvirksomhed, er at foretrække.
Desuden forventer vi, at det falder dig naturligt at arbejde med processer, og at du har gode IT-kundskaber.
Du tilbydes
At blive en del af en dedikeret og ambitiøs virksomhed, der har fokus på kvalitet, rettidig levering og personligt ansvar. Hos DS Stålkonstruktion bliver du mødt af store faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du vil få en rutinepræget hverdag med en bred kontaktflade. DS Stålkonstruktion er en virksomhed, hvor der er en stor grad af personlig frihed, hvilket giver dig muligheden for at sætte dit
personlige præg på jobbet.
Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer med funktionæransættelse. Arbejdsstedet er primært fra vores kontor i Hobro med
arbejdstiden 8.00-16.00. Du tilbydes naturligvis en fornuftig lønpakke, som modsvarer dine kvalifikationer.
DS Stålkonstruktion A/S
Med hovedsæde i Hobro, er DS Stålkonstruktion Nordens største stålproducent. Vi er markedsledende inden for bærende stålkonstruktioner til moderne byggeri til industri, landbrug, indkøbscentre mv. Dygtige medarbejdere og branchens bedste projektorganisation har
sikret os vores stærke markedsposition i hele Skandinavien, Tyskland, Grønland og Færøerne. Med vores datterselskaber i Tyskland,
Norge, Polen og Slovenien er firmaet en del af DS Gruppen – en af Nordeuropas førende industrikoncerner inden for udvikling, produktion og salg af løsninger i stål og beton til byggeri og industri. I foråret 2022 blev DS Gruppen solgt til det tyske firma GOLDBECK GmbH,
en familieejet førende bygge- og servicevirksomhed i Europa med 10.000 ansatte. Dette er gjort med idéen om fortsat at udmønte
potentialet i Gruppen gennem fortsat vækst og udvikling på de udenlandske markeder.

Sådan søger du jobbet...
Samsøvej · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 27 27
www.ds-staal.dk

Jobbet kan søges via denne mail, hvor yderligere spørgsmål til
stillingen også kan rettes: hr@ds-staal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.
Samtaler afholdes løbende.
Læs mere om DS Stålkonstruktion på vores hjemmeside

...en del af DS Gruppen

