// Debitorassistent,
barselsvikariat, søges
til DK Company Vejle //
Til et barselsvikariat søger vi en dygtig medarbejder som besidder en
talmæssig forståelse og bliver motiveret af en stor daglig kontaktflade
til både ind- og udland.
Du kommer til at arbejde selvstændigt, i vores debitorbogholderi, i tæt samarbejde
med dine nærmeste kollegaer og den øvrige organisation. Arbejdsopgaverne er
mangeartede og omfatter bl.a.:
ARBEJDSOPGAVER
• Debitoransvarlig for det tyske marked
• En levende kontakt til kunder samt agenter
• Oprettelse og vedligeholdelse af kundestamdata
• Kreditvurderinger samt debitorforsikring
• Bogføring af indbetalinger
• Faktureringsgodkendelser
• Rykker- og inkassoprocedurer
• Diverse afstemninger
• Ordregodkendelser
• Diverse ad hoc opgaver
DIN BAGGRUND
Vi forventer, at du er udadvendt, energisk, positiv og forstår at yde den bedste
service til kunderne. Du arbejder grundigt og struktureret med dine opgaver og
forstår at bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag. Det forventes, at du som
medarbejder er selvstændig, samarbejdsvillig og en teamplayer.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Taler, skriver og forstår tysk
• Har flair for tal
• Er rutineret IT-bruger og vant til at arbejde med MS Office pakken
VI TILBYDER
• En alsidig hverdag i en spændende virksomhed
• En attraktiv stilling hvor ansættelsesforhold naturligvis matcher kvalifikationer
og baggrund
• En uformel organisation med plads til smil
• Et godt samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen
Hvis du vil høre mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte
Kenneth Toftgaard på tlf. +45 74 27 27 40.
Ansøgningsfrist: 27. juli 2021.
Vi behandler dog ansøgningerne løbende og du bedes derfor sende din ansøgning
hurtigst muligt til jobvejle@dkcompany.com mærket ”Debitorassistent”.
Arbejdssted: Vejle.
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 22 brands, 16.000 engroskunder,
200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige
omsætning er 3.5 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

Tiltrædelse: Efter aftale.

