Økonomielev til snarlig tiltrædelse
Go’on Gruppen A/S er et dansk oliselskab, der i løbet af ti år har etableret sig på det danske
marked med mere end 160 ubemandede tankstationer og en omsætning på over en milliard.
Selskabet håndterer dagligt mere end 15.000 transaktioner med vores kunder, hvilket alene er
muligt på grund af automatiserede systemer med integration mellem tankstationerne og vores
regnskabssystem.
Vi søger nu en faglig dygtig økonomielev til vores finansafdeling på hovedkontoret i Stilling.
Finansafdelingen består i dag af en regnskabschef og en ekstern konsulent på deltid, der som
følge af finansafdelingens størrelse i dagligdagen supplerer hinanden og løser hinandens
opgaver i forbindelse med ferie og lignende.
Du vil som vores nye økonomielev komme til at arbejde tæt sammen med alle på
hovedkontoret, og vores regnskabschef vil i dagligdagen være ansvarlig for din udvikling. Det
er vores mål, at du hver dag skal lære noget, så du hurtigt flytter dig derhen, hvor du føler, at
du bidrager til løsningen af opgaverne i afdelingen.
Du vil primært blive uddannet indenfor de centrale opgaver, der løses i en finansafdeling,
herunder:
1.
2.
3.
4.
5.

Finansbogføring
Fakturering af kunder og afstemning af debitorerne
Bogføring af kreditorer og betaling af disse
Kundeservice til de kunder, der ringer med spørgsmål relateret til finansafdelingen
Udarbejdelse af afstemninger m.v. i forbindelse med månedsafslutning

Der er tale om en spændende stilling for dig, der gerne vil uddannes i en uformel virksomhed i
rivende udvikling, hvor to dage sjældent er ens. Vi forventer, at du er omhyggelig og
struktureret, så du kan bidrage til en hurtig, stabil og nøjagtig registrering af de mange
transaktioner, der håndteres hver dag. Det er også vigtigt, at du er serviceminded og har en
forståelse for, at finansafdelingen er en servicefunktion for både vores mange kunder og vores
salgsafdeling.
Da stort set alt, hvad der foregår i finansafdelingen sker rundt om vores regnskabssystem, er
det afgørende for os, at du har interesse for de sammenhænge, der ligger i integrationen
mellem vores systemer.
Kandidaten:
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du

skal inden din start ved os have færdiggjort HG eller HHX
er faglig dygtig
er selvstændig og struktureret
er omhyggelig og med sans for detaljen
er Serviceminded og humørfyldt

Spørgsmål omkring stillingen kan rettes til vores finansdirektør, Kasper Svensson, på 53 55 41
40. Ansøgning med vedhæftede standpunktskarakterer kan sendes til Kasper Svensson på
kls@goongruppen.dk. Ansøgningerne vil blive gennemgået løbende, med henblik på hurtigt at
finde den rette.
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