Økonomimedarbejder
Fonden LO-skolen er midt i en rivende udvikling og søger derfor en kompetent, ansvarsfuld og ihærdig
økonomimedarbejder med erfaring inden for lønområdet.
Jobbet
Som økonomimedarbejder hos Fonden LO-skolen bliver du en del af en lille, velfungerende afdeling, hvis
målsætning er at servicere såvel interne som eksterne interessenter. Som vores nye økonomimedarbejder
vil du indgå i løsningen af mangeartede opgaver.
Nogle af opgaverne vil være:
Opgaverne vil bestå af en bred vifte af det, der kendetegner arbejdet i en økonomiafdeling såsom
bogføring, debitorstyring, kreditorstyring, lønadministration, afstemninger, rapportering til offentlige
instanser og forberedelse af materiale til revision.
Om dig:
• Du har en fleksibel holdning til såvel opgaver som arbejdsdeling med dine kollegaer.
• Du er karakteriseret ved at være selvkørende
• Det vil være en fordel, hvis du har længere erfaring i en økonomiafdeling i en mellemstor
virksomhed.
• Solid erfaring indenfor lønområdet er et krav.
Kendskab til følgende systemer er en fordel:
• C5 / Navision
• Lessor PM
• Teamlink
• Excel
• Picasso (hotelsystem)
Vi tilbyder:
En arbejdsplads med plads til udfoldelse og udvikling, hvor du har stor mulighed for at være med til at præge
dagligdagen og finde løsningsforslag. Ansættelse på overenskomstmæssige vilkår med HK / Dansk erhverv.
Send gerne din ansøgning allerede i dag til job@konventum.dk. Ansøgningsfristen er den 11. juni 2019.
Ansættelse hurtigst muligt. Samtaler afholdes efter ansøgningsfristens udløb.
Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte Økonomi- og Administrationschef Henrik Petersen på telefon 4928
0907eller hp@loskolen.dk

Konventum & Højstrupgård er et moderne konference-, kursus- og uddannelsescenter i Helsingør med panoramaudsigt over Øresund.
Vi har 259 værelser, 57 mødelokaler, 5 auditorier og to restauranter. Vi er kendt for vores gode køkken, hvor mad og vin af høj kvalitet
er omdrejningspunktet. Derudover har vi også flere barer og en café i huset. I 2010 blev Konventum Danmarks yngste fredede bygning
p.g.a. den unikke arkitektur, omfattende kunstsamling og danske design.
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