
Erfaren og alsidig bogholder søges (30 - 37 timer)

Vi har travlt både i RHANDERS og Brandheroes og søger derfor en smilende,
imødekommende og tillidsvækkende bogholder, som møder sine kollegaer og kunder
med en hjælpende hånd og god energi.

Vi tilbyder det bedste fra to verdener i arbejdslivet:

Brandheroes vil give dig energi fra en hurtigtvoksendende international marketing
virksomhed med ca. 25 medarbejdere som sidder på vores kreative kontor i Århus, hvor
der sjældent er langt fra idé til handling.

RHANDERS/Randers Handsker vil give dig trygheden som en mere end 200 år gammel
Kongelig Hofleverandør.
I dag består RHANDERS af ca. 20 medarbejdere fordelt på HQ i Randers, samt vores egne
3 butikker.

Du kan læse mere om begge virksomheder her https://rhanders.com/ og
https://brandheroes.com/

Du vil komme til at arbejde på vores HQ i Randers, i et til tider travlt, men spændende miljø,
hvor omgangstonen er uformel.

Opgaver:
Dine opgaver er alsidige, og du skal kunne se dig selv i et velfungerende team, hvor tonen er
frisk og uhøjtidelig. Du skal trives med at arbejde selvstændigt med opgaverne, mens andre
løses i samarbejde med dine kolleger.

For at få succes i stillingen skal du arbejde struktureret og grundigt med tingene samt
kunne have mange bolde i luften samtidigt.

Dine opgaver vil blandt andet være;
• Generel finansbogholderi, debitor- og kreditorstyring
• Løbende fakturering
• Afstemme banker og balanceposter
• Opgøre og afregne moms samt fortoldninger
• Forberede, afregne og bogføre løn
• Udarbejdelse og løbende opdatering af budgetter
• Færdiggøre regnskaber til revision ved årsafslutning
• Diverse ad hoc arbejdsopgaver inden for økonomi

Vi arbejder i Business Central 365 samt Shopify så det er et krav at du har en digital
tilgang til bogholderi.

https://rhanders.com/
https://brandheroes.com/


Profil:
Vi forestiller os, at den rette til jobbet er kvalitetsbevidst og har en god evne til at fordybe
sig i sine opgaver.
Derudover har du en naturlig finansiel indsigt, er struktureret og har en proaktiv tilgang til
opgaverne.
Desuden er det vigtigt at du er en god hold-spiller og kan selv prioritere din tid.
Vi hjælper altid hinanden og har en god arbejdsmoral.

Vi forventer at du som minimum har følgende kvalifikationer;
• Uddannelse indenfor regnskab eller økonomi.
• Flere års erfaring med en bred palette af opgaver i økonomi- eller
regnskabsafdelinger.
• Erfaring med både B2C og B2B er en fordel
Du arbejder selvstændigt og kan selv tilrettelægge din hverdag.
• Formår at overholde deadlines
• Formår at bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag
• Er fleksibel og kan holde mange bolde i luften på én gang
• (At du er en god kommunikatør i både tale som skrift, på såvel dansk
som engelsk )

Du vil referere til Brandheroes Administrerende direktør Thomas Bro

Løn – ansættelsesvilkår
Vi kan tilbyde en stilling på mellem 30 og 37 timer
Tiltrædelse hurtigst muligt.Vi indkalder løbende til samtaler og nedtager annoncen, når
stillingen er blevet besat.

Løn efter kvalifikationer

Hvis ovenstående har fanget din interesse, og du har lyst til at blive en del af et dejligt
team, så ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV på
bla@brandheroes.com

Spørgsmål om stillingen kan rettes til Head of Finance:
Betina Lykke Andersen på telefon 31671175 eller mail bla@brandheroes.com


