
DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international 
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. 
Mulighederne er store i en koncern med 25 brands, 16.000 engroskunder, 
5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels 
platform. Den årlige omsætning er 3.9 mia.kr. 
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, 
Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt 
repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i 
Ikast, Vejle og København. Se mere på dkcompany.com

Se mere på dkcompany.com

ØKONOMIASSISTENT TIL  
DK COMPANY RETAIL A/S
Kan du jonglere med tal, bilag og fakturaer og samtidig have et smil 
på læben? Så er det dig, vi søger som barselsvikar – eventuelt med 
fastansættelse på længere sigt - til vores kreditor- og finansbogholderi. 

UDFORDRINGERNE
Du kommer til at arbejde selvstændigt med dine egne opgaver og 
områder i et tæt samarbejde med dine nærmeste kollegaer og den 
øvrige organisation og får ansvaret for bogføringen af dine egne 
butikker/selskaber. Arbejdsopgaverne er mangeartede og omfatter 
primært almindeligt forekommende arbejdsopgaver i et kreditor- og 
finansbogholderi, som f.eks.

• Bogføring af kreditorfakturaer
• Betalinger
• Bogføring af kasseopgørelser
• Bogføring af rejseafregninger
• Afstemninger, herunder lagre
• Vedligehold af anlægskartotek
• Klargøring og dokumentation til måneds- og årsregnskab
• Diverse ad hoc-opgaver

DINE STÆRKE SIDER
• Du har en god regnskabsmæssig forståelse og baggrund med et par 

års erfaring fra et kreditor- og finansbogholderi.
• Du arbejder selvstændigt og ansvars¬bevidst med et godt overblik, 

men er samtidig en holdspiller. 
• Som person er du effektiv, omhyggelig og sætter dig hurtigt ind i nye 

opgaver – og følger dem helt til dørs. 
• Du har – som resten af teamet – let til smil og et godt humør.
• Du er en rutineret IT-bruger og er vant til at arbejde i MS Office 

pakken. Kendskab til Navision er en fordel.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE 
Har annoncen vakt din interesse, så mail din ansøgning til  
jobs@dkcompany.com att.: Gitte Olsen. 

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte  
Gitte Olsen på tlf. 30 70 55 23.

Bemærk, vi behandler ansøgningerne løbende. 

Tiltrædelse snarest, dog senest 1. april 2023.


