International lønbogholder
Hoyer, Hadsten
Vil du være en del af en international virksomhed i vækst? Har du erfaring som lønbogholder, og er du god til
sprog? Hvis du har lyst til at yde service af høj kvalitet i et team af dedikerede, professionelle kollegaer i en
uhøjtidelig organisation, så er Hoyer din nye arbejdsplads!
Erfaren lønbogholder med stort drive
Med reference til CFO’en vil du komme til at arbejde med forskellige opgaver inden for lønbogholderi,
herunder løn til funktionærer og timelønnede, for vores danske og udenlandske selskaber. Du leverer service
til hele virksomheden, og hverdagen er præget af mange spændende og udfordrende opgaver med et
internationalt præg som følge af vores globale aktiviteter.
Du vil også komme til at deltage i de øvrige bogholderiopgaver, herunder fakturering, bogføring, betalinger
og afstemninger. Det er derfor vigtigt, at du formår at prioritere dine opgaver i en travl hverdag. Der er en
høj grad af faglig stolthed i afdelingen, og vi forventer, at du motiveres af at gøre en forskel i dagligdagen.
Hoyer er en international virksomhed med afdelinger i Europa og Asien, hvorfor det er en klar fordel med
erfaring fra en international handelsvirksomhed samt stærke faglige og sproglige kompetencer. Da vores
organisation vokser er der gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.
Du får et selvstændigt job med egne ansvarsområder, men samtidig bliver du en del af et team på 6
medarbejdere, hvor fortrolighed, loyalitet og samarbejde er nøgleord.
Har du spørgsmål til stillingen? Så kontakt CFO Henrik Petersen på tlf. 8765 6471. Send din ansøgning og CV
som Word- eller pdf-fil mærket “Lønbogholder” og søg stillingen via job@hoyermotors.com.
Dine kvalifikationer:

Vi tilbyder:

• Relevant uddannelse og bred erfaring
inden for lønadministration og regnskab
• Flair for tal og udtalt ordenssans
• Erfaren bruger af Dataløn er et plus.
• Erfaring med overenskomster (3F)
• Erfaring med C5 er et plus
• Godt overblik - også når det går stærkt
• Ansvarsfuld og selvstændig
• Stærke sprogkundskaber
• Positivt og godt humør

• Velrenommeret virksomhed
• Engagerede kolleger
• Gode medarbejderforhold
• En alsidig stilling
• Spændende arbejdsopgaver
• En international atmosfære

Hoyer Motors er leverandør af elektromotorer til industrivirksomheder inden for udvalgte segmenter som fx
Marine, HVAC, Wind og Oil & Gas.

