
 
 

Erfaren Bogholder – INTERNATIONALT BRANDHOUSE 

 

CEPELO er et hurtigtvoksende internationalt brandhouse, med fokus på nye og innovative produkter 

som distribueres til detailbutikker og kæder i Nordeuropa. Vores slogan "Bring quality to life" dækker 

over vores målsætning om at bringe kvalitetsprodukter, kvalitetsservice og kvalitet i samarbejdet med 

vores interessenter – fra producent til slutforbruger.  

Vi samler nu alle regnskabsmæssige opgaver, og hertil søger vi nu en erfaren bogholder. 

Arbejdsopgaver 

Stillingen som Bogholder vil byde på variation i regnskabsmæssige arbejdsopgaver.  Hovedopgaverne 

vil omfatte:  

 Ansvar for regnskabsmæssige opgaver, såsom løbende bogføring og betalinger, moms, løn, rykning 

af debitorer og andre nødvendige opgaver knyttet til økonomifunktionen. 

 Afstemning, konsolidering og rapportering af regnskaberne både for moderselskabet og 

datterselskaberne  

 Indgå i den daglige administration, herunder besvarelse af hovedtelefon, håndtering af post etc. 

 Andre opgaver knyttet til økonomi og admininistration som fastsættes af ledelsen. 

 Stillingen forventes at være på 10-15 timer pr uge  

 

Ønskede kvalifikationer 

 Min 5-7 års relevant erfaring med bogføring og rapportering; en fordel med erfaring fra 

virksomheder med stor lagerbeholdning og stock flow. 

 Solid regnskabsforståelse, erfaring fra koncernrapportering er et plus. 

 Sproglige kundskaber: Dansk/Engelsk (skriftlig og mundtlig), Norsk og Svensk (god forståelse). 

 Har arbejdet med E-conomics eller har meget let ved at tilegne nye IT-systemer. 

 

Personlige egenskaber 

Vi søger dig som er løsningsorienteret, initiativrig, engageret og som har interesse for regnskabsfaget. 

Du har gode organisatoriske færdigheder, høj arbejdsmoral og kan håndtere konstante forandringer. 

Desuden skal du arbejde selvstændigt, men også trives med at samarbejde, samt at kommunikere godt 

med kolleger og kunder.  

 

Vi tilbyder 

 Fagligt spændende opgaver i et spændende miljø 

 En iværksætter arbejdsplads med motiverede og kompetente kollegaer 

 Konkurrencedygtige betingelser 

 

CV og en kortfattet ansøgning bedes sendt info@cepelo.no mrk. Bogholder 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Andrew Clough på ac@cepelo.no eller +47 902 777 66 
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