Human Skills søger for KAJ OVE MADSEN A/S Aarhus en dygtig og
engageret kreditorbogholder / økonomimedarbejder
KAJ OVE MADSEN A/S Aarhus er et total-entreprenørfirma med adresse i Hinnerup, hvor jobbet udføres. Vi
søger en dygtig og engageret økonomimedarbejder, gerne med erfaring fra kontraktmarkedet til bl.a. at
assistere projektlederne i deres arbejde. Stillingen er 30 timer.
Dine arbejdsopgaver:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Behandle købsfakturaer i NAV2015/MultiSupport
Bogføring
Momsafregning
Kontrollere at indgåede kontrakter er korrekt anført i NAV2015
Ajourføring af underleverandørkontrakter
Ajourføring af underleverandørgarantier
Kontrol og indtastning af budgetter fra byggeledere
Opfølgning på budgetter/realiserede tal på projekter
Månedlig afstemning af finans/sag
Opfølgning afventende kreditorer
GDPR-vedligehold
Opfølgning i forhold til forsikringer
Hjælpe til med administrative opgaver i huset

Som person arbejder du struktureret med fokus på kvalitet. Jobbet er meget hands-on og kræver du er
proaktiv og arbejder opfølgende med opgaverne. Vi søger en loyal medarbejder, hvor ordentlighed er en
kerneværdi. Du arbejder selvstændigt, men kan samarbejde med kunder og kollegaer hos KAJ OVE MADSEN
A/S Aarhus. Du har gode IT-kundskaber og har erfaring med at arbejde i NAV2015.
Vi forventer, at kandidater har min. 5 års erfaring fra et lignende job og har en relevant økonomisk
uddannelse.
Er du den rette person vil der være mulighed for at ansvarsområdet bliver større og jobbet udvikler sig
derefter til en fuldtidsstilling.
Lønpakken matcher branchen og dine kvalifikationer.
Ansøgning: Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på tlf.
61199916. Vi afholder løbende samtaler, så send motiveret ansøgning og CV til ansogning@humanskills.dk
hurtigst muligt.

KAJ OVE MADSEN A/S Aarhus er et entreprenørfirma som udfører byggeri i hoved- og
totalentrepriser - inden for såvel dagligvarebutikker som erhvervs- og boligbyggeri.
Geografisk hovedsageligt med fokus i Østjylland. Dog rækker byggerierne også den øvrige
del af landet. Som samarbejdspartner håndteres alle aspekter i en bygge- opgave; med en
solid erfaring samt et godt samarbejde med underentreprenører og rådgivere - således det
enkelte projekt kan sammensættes af det optimale team. Opgaverne løses fra professionel
sparring om byggeprojektet, ide og modningsfase til tilbud og opførelse.
Hos KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS prioriteres ordholdenhed, tillid og samarbejde meget
højt - en aftale er en aftale. Dette afspejles endvidere i lange relationer med såvel kunder
som underentreprenører.
Der lægges stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde, hvor der også bliver taget de optimale
hensyn til såvel miljø som sikkerhed.
KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS beskæftiger ca. 30 funktionærer fordelt primært ligeligt på
bygningskonstruktører og ingeniører.

