
Teamleder til bogholderi i travl speditionsvirksomhed

Vi søger en dygtig bogholder, til vores kontor i Padborg, som skal have ansvaret for bogholderiet. 
Bogholderiet består af et engageret og velfungerende team på 4 personer, hvor ansvaret er uddelegeret og 
hvor der er fokus på kvalitet og godt arbejdsmiljø. 

Personlighed:
· Du er god til at arbejde systematisk og struktureret 
· Du forstår på egen hånd at prioritere dine arbejdsopgaver
· Du er god til at bevare overblikket i en travl hverdag
· Samtidig trives du med at have en bred kontaktflade til såvel kunder som kollegaer i både ind-og 

udland

Vi forventer: 
· Du har viden og erfaring fra en tidligere stilling i bogholderi, i en international virksomhed
· Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale
· Du navigerer uden besvær rundt i flere systemer bl.a.  MS Office pakken og gerne med kendskab til 

Microsoft Dynamics NAV
· Du er superbruger i Excel
· Du kan afslutte regnskaber
· Du kan udarbejde månedsrapporteringer 
· Du kan beregne og indberette moms 
· Kendskab til IFRS kan være en fordel men ikke et krav

Vi tilbyder:
Vi tilbyder dig en fuldtidsstilling i en international virksomhed, hvor tiden aldrig står stille. Du får en bred 
vifte af opgaver og mulighed for at præge dig egen hverdag.
Er du blevet nysgerrig? Og ser du dig selv kunne bidrage positivt til teamet? Hvis du kan se dig selv i rollen 
som teamleder, så send din ansøgning og cv til job-dk@thermo-transit.com.

Ansøgningsfrist 22. august 2021. Opstart hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer.  

Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte:
Angelique Bergholt på tlf: 7347 4775 eller Louise Rasmussen på tlf. 7347 4777 

THERMO-TRANSIT er en international logistikvirksomhed, og siden 1987 har vi transporteret gods i hele 
Europa. Vi er specialister i køle – og frysetransporter og har i dag afdelinger i Danmark, Norge, Polen, Tyskland 
og Spanien. Flere informationer kan findes på vores hjemmeside: www.thermo-transit.com
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