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samarbejdspartnere er udenlandske. Dansk behersker du 
flydende.

Erfaring med C5 er en fordel. Derudover arbejder vi i 
Dataløn og Office-pakken (primært Excel og Outlook).

Du tilbydes
Selvstændig stilling (30-37 timer pr. uge) i en dynamisk 
koncern, hvor du får ansvar for egne opgaver. I samarbejde 
med koncernens controller, som du refererer til, får du 
ansvar for de bogholderimæssige opgaver i alle selskaber 
i koncernen. I huset bliver du en del af et spændende og 
socialt arbejdsmiljø med 20 kolleger.

Du får en fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer, og 
indgår desuden i vores pensionsordning og sundhedsforsik-
ring.

Din ansøgning
Vi har brug for dig snarest - men venter selvfølgelig gerne 
på den helt rette kandidat. Send din ansøgning sammen 
med CV og relevante papirer til info@tempus600.com 
mrk. ’Bogholder’ i emnefeltet. Eller pr. post til Timedico 
A/S, Brogesvej 18, 7441 Bording.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henven-
delse til controller, Malene Mølgaard på tlf. 8686 5762.

Vi har forrygende travlt og derfor søger vi snarest en 
dygtig bogholder, der kan varetage mange forskellige 
opgaver i vores bogholderi.

Dine primære arbejdsopgaver
Du får en meget alsidig stilling, hvor du kommer til at ar-
bejde med alle de bogholderimæssige opgaver for en række 
driftsselskaber. Det være sig bogføring, afstemninger, debi-
tor- og kreditorstyring, løn, likviditetsstyring, udarbejdelse 
af perioderegnskaber mv. 

Din profil
Du er en selvstændigt arbejdende person med et godt 
overblik, og har flair for tal. Du er initiativtagende, selv-
motiverende og arbejder både analytisk og systematisk. Du 
trives fint med selv at planlægge dit arbejde og din tid.

Du er omhyggelig med de ting, du beskæftiger dig med, 
og går aldrig på kompromis med kvaliteten i dit arbejde. 
Samtidig er du en fleksibel person, der trives fint med at 
have mange bolde i luften.

Du har erfaring fra lignende stilling, hvor du har siddet 
med ansvaret for alt det regnskabsmæssige i en eller flere 
mindre eller mellemstore virksomheder.

Du behersker engelsk i skrift og tale, da flere kunder og 


