Bogholdere til ambitiøs organisation
Vil du blive en del af en voksende virksomhed, der hylder engagement og initiativ?
”Du kan både være nyuddannet eller have flere års erfaring. Det vigtigste for os er, at du kan lide at tage fat, og at
kemien spiller. Vi vokser hele tiden, og vi har brug for nye kollegaer, der vil være med til at videreudvikle vores
arbejdsprocesser,” fortæller din nye teamleder i Accounting, Maria Skov.
360 North – Vi skaber hjem
Du bliver en del af 360 North – en virksomhed, der arbejder ud fra en stor kærlighed til København. Vi stræber efter
at skabe unikke hjem, hvor Københavnersjælen forbliver intakt og altid med byens rum for øje. Vi er lige flyttet til
flotte lokaler i Københavns Nordhavn med god plads til vores 51 medarbejdere, og her kommer du til at arbejde tæt
sammen med dine 5 nye kolleger i Accounting.
Få din egen ejendomsportefølje
Du får som udgangspunkt din egen ejendomsportefølje, som du holder styr på, og hvor du følger sager til dørs rent
bogholderimæssigt. Men du er også altid klar til at hjælpe dine kolleger i teamet, når der er brug for en ekstra hånd.
Dette betyder, at dine opgaver bl.a. inkluderer:
•
•
•
•

Debitor- og kreditorstyring
Faktureringsarbejde
Bankafstemninger
Ad hoc-opgaver.

Teamånd og din indsats gør en forskel
Du er en teamplayer og sætter en ære i at løfte i folk, og bidrage til fællesskabet. Du tør sige din mening og kaste dig
ud i nyt arbejde – for hos os ændrer tingene sig hurtigt. Vi har korte kommunikationsveje, og hos os bliver du hørt,
hvis du har løsningsforslag til fx at optimere arbejdsprocesser.
”Jeg har stor tillid til mine medarbejdere. Hos os skal du føle dig set, og vi imødekommer dine idéer,” afslutter Maria.
Selvkørende bogholder med flair for IT
•
•
•

Du er måske nyuddannet indenfor økonomi med blod på tanden – eller også har du erfaring fra en tidligere
økonomi- eller regnskabsstilling, gerne inden for boligbranchen
Du har gode kommunikationsevner, og du tør at tale med og rykke kunder
Du har en grundlæggende IT-forståelse og kan sætte dig ind i nye systemer – har du erfaring med UNIK Bolig
4, er det en fordel, men bestemt ikke et krav

Er du vores nye medarbejder?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte teamleder, Accounting, Maria Skov på 22 67 14 48 på tirsdage og
torsdage. Eller på mail: msk@360north.dk
Ansættelsesfristen er snarest muligt, og vi vil afholde samtaler løbende. Så skynd dig at send din ansøgning afsted, til
Teamleder Maria Skov på: msk@360north.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

