
Til vores debitorbogholderi søger vi en ny kollega, der sammen med teamet får ansvaret for  
debitorhåndteringen. Du kommer til at afløse en kollega som går på barsel, men stillingen vil være 
permanent.

Det er vigtigt for MOS MOSH at møde vores kunder med respekt, ordentlighed og høj faglighed, 
og på det grundlag bliver din opgave at få betalinger ind til tiden og dermed sikre et godt leverance 
flow til vores kunder.

MOS MOSH er repræsenteret i alle europæiske lander, så det er vigtigt at du er sprogligt  
velfunderet og sætter pris på at kommunikere på andre sprog i din dagligdag.
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ARBEJDSOPGAVER 
•  Vedligeholdelse af stamdata
•  Administration af debitorforsikring
•  Opfølgning på kunder, skriftligt og især mundtligt
•  Afregning af agent provisioner
•  Kommunikation med agenter og sælgere om kunde forhold

Vi tilbyder en spændende fuldtidsstilling på vores kontor placeret i hjertet af Kolding i en succesrig 
virksomhed, der er præget af vækst og dynamik. Du får en stor international berøringsflade og en 
masse engagerede og kompetente kollegaer. Har du lyst til at blive en del af teamet, bedes du sende 
C.V. samt en kort ansøgning til job@mosmosh.com senest 20. januar 2022. Der vil løbende blive 
afholdt samtaler.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders Mølgaard på telefon 3031 5373 eller mail 
am@mosmosh.com.

MOS MOSH søger en debitorbogholder til vores økonomi afdeling.

DINE KOMPETENCER
Vi håber, du har nogle års erfaring med debitorbogholderi, gerne med detail kunder. Derudover vil det være 
rigtig positivt, hvis du:
•  Kommunikerer sikkert på engelsk og tysk (krav)
•  Har erfaring med Navision eller andet ERP fra NAV familien
•  Er erfaren Excel bruger
•  Kan arbejde selvstændigt med dine ansvarsområder
•  Trives i et arbejdsmiljø, hvor man løfter i flok og forventes at bidrage til en humørfyldt arbejdsdag


