Har du lyst til et
spændende og
selvstændigt job indenfor
økonomi og IT/ERP?
Så er det måske lige dig vi
søger..
Økonomimedarbejder
Vi søger en dygtig økonomimedarbejder, som har lyst til et
spændende og selvstændigt job i en international
vækstvirksomhed, hvor du får ansvar for en række daglige
økonomiopgaver, og samtidig får mulighed for at deltage i
forskellige udviklingsprojekter med relation til Økonomi og
IT/ERP.

RED HORSE er en innovativ og succesfuld ingeniør- og
produktionsvirksomhed, der er specialiseret i professionelle
befæstigelsesløsninger til bygge- og industrikunder.

Du vil indgå i et vores økonomiteam med reference til
økonomichefen, hvor der er højt til loftet, hvad angår
muligheder både på det faglige og personlige plan.

Vores mål er at være den foretrukne og mest innovative
samarbejdspartner indenfor befæstigelsesløsninger, og vi
tror på, at dynamik og stort engagement kombineret med
stærk dybdefaglighed er vejen til gode resultater og tilfredse
kunder.

Ansvars områder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi arbejder projektorienteret med spændende og krævende
kundeprojekter, hvor vi udvikler unikke produkter og
løsninger for kunden.

Controlling og analyser.
Supporterer organisationen i Axapta.
Assistance ved udarbejdelse af periode- og
årsrapporter.
Løbende opdatering af anlægskartotek.
Kreditorbogholderi.
Afstemning af koncerninterne saldi og
koncernstrømme.
Deltagelse i forskellige udviklingsprojekter.
Administration af forsikringer og leverandøraftaler.

Din faglige og personlige profil:
•

•
•
•
•

•

Du har en relevant uddannelse inden for
økonomi/bogholderi og har flair og interesse for IT og
ERP-systemer.
Du er meget gerne superbruger i Axapta.
Du er struktureret og arbejder systematisk med høj
kvalitet i dit arbejde.
Du er åben og positiv.
Du arbejder selvstændigt, er selvkørende med et højt
drive, og har evne til at bevare overblikket selv med
mange ”bolde i luften”.
Du er samtidig fleksibel og omstillingsparat og yder
gerne en ekstra indsats.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en innovativ
og visionær teknisk vækstvirksomhed med hovedsæde i
Danmark og flere udenlandske datterselskaber.
Vi arbejder effektivt og går efter resultater på en anderledes
og utraditionel måde, hvor dynamik, højt tempo og ”fighting
spirit” er en del af den uformelle hverdag.
For den rette kandidat vil der være mulighed for faglig såvel
som personlig og karrieremæssig udvikling i jobbet.
Se evt. mere på www.redhorse.dk

Ansøgning sendes til:

Spørgsmål til stillingen:

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
DK-8660 Skanderborg
(job@redhorse.dk)

Økonomichef
Mads Pedersen
mp@redhorse.dk
Mobil: 40 17 61 13

Ansøgningsfrist

Ansøgninger læses og vurderes løbende.
Tiltrædelse snarest muligt.

