A C C O U N T S PAYA B L E A S S I S T E N T

Har du lyst til at arbejde i en spændende international virksomhed og trives du i et udfordrende
og dynamisk uformelt miljø, hvor team-spirit, fleksibilitet og humor er nøgleordene, så er du
måske vores nye assistent i vores Accounts Payable team. Du vil sammen med andre kollegaer
have ansvaret for håndteringen af leverandørfakturaer herunder problemløsning, afstemning og
betaling mv. samt anden administrativt arbejde.
Hvem er du?
Du er struktureret og arbejder vedholdende og grundig, har et godt overblik og evnen til at
have flere bolde i luften.
Du er positiv og serviceminded og kan indgå i et team, hvor alle hjælper hinanden
God til at bidrage til en god stemning og godt humør
Du er effektiv og vant til at der er fart på
Vi forventer:
at du har en bogholderi uddannelse
at du har erfaring med anvendelse af Microsoft Office-pakken samt god til at lære et nyt ERP
system - Axapta2012 vil være en fordel
at du er hurtig til at lære og forstå nye processer
at du er detalje orienteretat du kan formulere dig og kommunikere, både mundtligt og
skriftligt på såvel dansk som engelsk
Du kan se frem til:
Et fleksibelt og uformelt arbejdsmiljø
At være en del af et professionelt team, hvor man hjælper hinanden for at opnå succes
Et job der giver både professionelle og personlige udfordringer
En løn der svarer til kvalifikationer og resultater
Et attraktivt arbejdsmiljø med medarbejdergoder
Søg jobbet som Accounts Payable Assistent:
Vi tilbyder dig en international arbejdsplads i en flad og effektiv organisation hvor der ikke er
langt fra tanke til handling. Stillingen er et fuldtids. Tiltrædelse: snarest muligt.
Adressér din ansøgning med ”Account Payable Assistent Garrets International A/S” og send din
ansøgning samt CV til job@garrets.com. Søg senest d. 15-12-2019. Spørgsmål vedr. stillingen kan
adresseres til Finance Manager, Ann Christensen på tlf.: +45 4174 7559.
Besøg www.garrets.com eller vores LinkedIn profil for mere information.
Garrets International er en del af Wrist Ship Supply. Wrist Ship Supply er verdens
førende leverandør af skibs- og offshore-forsyninger med en markedsandel på omkring
9%.

