Horsens, 2. februar 2018

JOB I HM

ØKONOMIMEDARBEJDER
Til løn og kreditorbogholderi

Har du lyst til at blive en del af økonomiafdelingen hos HM?
Du bliver en del af et dynamisk team, hvor du vil få gode
muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.
OM JOBBET
Du bliver en del af et team på seks personer, der dækker
alle opgaver indenfor økonomi.

og sætter en ære i at levere en stabil og høj kvalitet i opgaveløsningen. Du motiveres af udfordringer og af at yde dit
bidrag til løsninger og nye tiltag. Det er vigtigt, at du formår
at opbygge gode relationer til kollegaer og ledende medarbejdere i virksomheden baseret på tillid og kvalitet i opgaveløsningen. Du har en relevant regnskabsuddannelse og nogle
års erfaring med kreditorbogholderi og lønadministration.

✚✚ Lønadministration for et af vore selskaber
✚✚ Erfaring med lovgivning og overenskomster
✚✚ Gerne erfaring med Lessor og Expandit
✚✚ Afstemning af løn
✚✚ Forhåndsregistrering af kreditorer for flere selskaber
✚✚ Kontering og bogføring af kreditorer herunder moms
og afgifter
✚✚ Afstemning af kontoudtog for kreditorer
✚✚ Bogføring og afstemning af likvide midler
✚✚ Erfaren bruger af NAV og MS Office
DIN PROFIL
Du har en stor erfaring med regnskab og lønbehandling. Du
er selvstændig og har en struktureret tilgang til dine opgaver
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HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev
overtaget i 2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var der
40 medarbejdere – i dag er vi 150 medarbejdere. I dag omfatter HM Koncernen selskaberne HM Entreprenør, HM Grus, og HM Logistik. HM Entreprenørs kerneområder er jord, kloak, beton og belægning. Vore kunder er
offentlige, kommunale, forsyningsselskaber, hovedentreprenør og private
virksomheder. Vi arbejder i hele Danmark og følger vore kunder til både
Sverige og Tyskland.

VI TILBYDER
Hos HM kan vi tilbyde dig et godt samarbejdsklima, gode
kollegaer og spændende arbejdsopgaver. Du bliver en del af
en virksomhed, der er kendetegnet ved at have højt til loftet,
ærlighed og store ambitioner. Vi er en virksomhed, der er præget af forandringer og med fokus på gode resultater. Du tilbydes løn efter kvalifikationer, pension og sundhedsforsikring.
SÅDAN GØR DU
Send din motiverede ansøgning vedlagt dit CV på mail til
job@hm-as.dk mærket »Regnskabsassistent«. Vi ønsker stillingen besat snarest. Alle ansøgninger behandles løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Liselotte Furnes på tlf. 20 90 63 94.
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HM Koncernen har egne grusgrave og vognmandsforretning, og det betyder at vi kan tilbyde vore kunder en totalløsning inden for entreprenørarbejde, råstoffer, genbrug og vognmandstransport. En væsentlig faktor for
vores vækst er, at vi tør udfordre, hvad der er muligt i branchen, vi leverer
kvalitet og er ordholden. Vi involverer vores dygtige og kompetente medarbejdere, og arbejdsglæde altid er på dagsordenen.
Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk

