SØGER

Initiativrig?
Kvalitetsbevidst?
Kan du have mange bolde i luften?

BARSELSVIKAR - ØKONOMIKONSULENT
Vil du være en del af holdet hos Jysk Energi og være med til at gøre Danmark grønnere?

Om jobbet

Ansvar og opgaver

Vi søger en dedikeret, ansvarsbevidst og initiativrig
økonomikonsulent, som brænder for regnskab og for at
være med til at udvikle en effektiv og værdiskabende
rapporteringsproces i en spændende og dynamisk
energikoncern.

Dine ansvarsområder bliver:
o Økonomi og projekt controlling
o Periodiske regnskabsafslutninger samt rapportering
o Udarbejdelse af årsregnskaber for datterselskaber i
koncernen.
o Løbende udarbejdelse af momssandsynliggørelse og
indberetning.
o Videreudvikling af eksisterende ERP system (BC)
o Løbende bogføringsopgaver

Som person er du super god til tal og motiveres af en
analytisk tilgang til opgaverne. Du accepterer ikke blot tallene
i rapporterne, men stiller kritiske spørgsmål til deres validitet.
Du har et naturligt overblik, hvor du udviser struktur og
engagement på positiv vis. Desuden er du arbejdsom, og
fordyber dig selvstændigt i dine opgaver, samtidig med at du
også er teamplayeren i det åbne kontormiljø.
Du har nemlig overskud til at hjælpe dine kolleger midt i en
travl hverdag fyldt med deadlines.

Om Jysk Energi
Du bliver en del af en spændende arbejdsplads i velindrettede
og dynamiske rammer på hovedkontoret i Holstebro.
Vi har egen kantine med frokostordning, eget motionsrum,
sundhedsforsikring, god pensionsordning og en
velfungerende personaleforening.

Kvalifikationer
Du har nogle års erfaring fra en lignede stilling, og du kan nikke
genkendende til følgende:
o
o
o
o
o

Regnskabsmæssig baggrund og gerne fra revision.
Erfaring med projekt controlling.
Har gode IT-kompetencer og er en erfaren bruger af Business
Central/Navision.
Er vant til at arbejde i teams og trives med samarbejde.
Trives med forandringer og går gerne foran når der er behov
for det.

Hvad skal du ellers vide?

Lyder det som noget for dig?

Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med hovedsæde
i Holstebro og med stærke rødder i den vestjyske region. Vores
forretningsområder er elforsyning, elsalg til privat og erhverv,
fibernet og tekniske højspændingsydelser. Det er et mål for
koncernen at understøtte den grønne omstilling med løsninger
inden for vedvarende energi, og i den forbindelse arbejder vi
seriøst med FN’s Verdensmål. Med selskabets egenkapital
på ca. 1,7 mia. kr. har vi den økonomiske styrke til at gøre en
forskel.

Så send os snarest din motiverede
ansøgning og dit CV via
stillingsformularen på jyskenergi.dk
Vi afholder samtaler løbende og
glæder os til at høre fra dig!

Skivevej 120, Holstebro

+45 96 10 66 77

Har du spørgsmål til
stillingen, er du velkommen
til at kontakte regnskabschef
Michael Knak på
tlf. 96100226

kundeservice@jyskenergi.dk

jyskenergi.dk

SØG STILLINGEN

