STRUKTURERET OG LØSNINGSORIENTERET
REGNSKABSASSISTENT
DK COMPANY KØBENHAVN SØGER EN REGNSKABSASSISTENT TIL
AT ASSISTERE VORES CONTROLLERE
ARBEJDSOPGAVER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af rapportering til vores ca. 90 butikker
Opfølgning på wholesale-forretningens omkostninger
Kontrol af bogføringen
Afstemning af afregning fra koncessionspartnerne
Kontrol af systemintegrationer mellem butikssystemer og Navision
Diverse balanceafstemninger i forbindelse med månedsafslutningen
Ansvar for anlægsregistret
Ad hoc-opgaver for controllerne
Afløse i receptionen ved ferie og sygdom

PROFIL
Du er som person analytisk, struktureret og løsningsorienteret.
Du har evnen til at gennemskue forholdsvis komplicerede problemstillinger, og med dit
positive livssyn ser du ikke forandringer som problemer, men som udfordringer.
Du har god regnskabsforståelse, og har sans for de små detaljer, samtidig med at du også
har mod på de mere komplicerede problemstillinger.
Vi arbejder i Navison som er vores ERP-system. Derudover benytter vi Infosuite og
konsolideringsværktøjet XLCubed. Vi laver dataudtræk fra diverse kilder og bearbejder
dem i Excel. Det er derfor en forudsætning, at du er systemorienteret og superbruger i
Excel, og det vil være en klar fordel, dog ikke et krav, hvis du har arbejdet med nogle af
ovenstående systemer før.
VI TILBYDER
Vi tilbyder et selvstændigt job med frihed under ansvar i en dynamisk international
virksomhed. Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, og har et godt socialt fællesskab.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte CFO Gitte Jensen på 27 80 12 52.

Er du den rette til stillingen, bedes du sende din ansøgning og dit CV til jobs@dkcompany.com,
notér “Regnskabsassistent til København” i emnefeltet.
Vi afholder samtaler løbende og vil derfor gerne have din ansøgning hurtigst muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

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 21 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels
platform. Den årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, Holland, UK,
Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Den københavnske division har ansvaret for InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury samt Saint Tropez og driver 90 koncessionsbutikker.

