Agrovi søger regnskabsassistenter
Er du klar til at tage næste skridt i din karriere? Motiveres du af at arbejde i en selvstændig position i en regnskabsafdeling, hvor der både er højt til loftet, udfordrende opgaver og gode kollegaer? Drømmer du om at få mere ansvar og
opbygge dit faglige fundament i en udvikslingsorienteret organisation?
I Agrovi mangler vi endnu flere dygtige regnskabsassistenter med erfaring fra en tilsvarende stilling som assistent eller trainee.
Dine opgaver omfatter bl.a. bogføring, afstemning, moms, udarbejdelse af skatteregnskab og årsrapporter.
Om dig
• Relevant regnskabsmæssig baggrund og viden om ekstern regnskabsføring
• Du er klar til ansvar for din egen kundeportefølje
• Erfaring med bogføring, momsopgørelser, opgørelse af skatteregnskaber og årsrapporter
• Gerne erfaring med flere regnskabsprogrammer (Ø90, E-conomic, m.fl.)
• Lyst til daglig kundekontakt og med et højt serviceniveau
• Arbejder struktureret og effektivt med høj grad af ansvarsfølelse og fleksibilitet

Vi tilbyder

Du bliver en del af vores professionelle og velfungerende team på Hørbygaard i Holbæk i en organisation, der omfatter 100 gode
kollegaer fordelt på fire kontorer. Du får et selvstændigt job med høj fleksibilitet og indflydelse på planlægningen af eget arbejde
og gode forhold. Arbejdsmiljøet er uformelt med dedikerede og fagligt kompetente kollegaer, som sætter pris på godt humør.

Ansættelsestart

Vi kalder løbende til samtale, indtil stillingen er besat. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer.

Praktiske informationer

Kontakt gerne afdelingsleder Jan Møller Olesen på 60 16 93 34 eller jmo@agrovi.dk for information om stillingen som
regnskabsassistent.
Du kan også læse mere om os på www.agrovi.dk. Send din ansøgning ”Assistent” til agrovi@agrovi.dk.

Den bedste løsning på jorden
Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende. Vores mål er at hjælpe med det, der betyder mest for vores
kunder, og den jord, de træder på. Derfor handler vores løsninger også om det, du ikke altid kan se i et regnskab eller gætte fra distancen. Det kræver nærhed og
ikke mindst nærvær. Det er det, vi taler om, når vi taler om den bedste løsning på jorden.
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