Erfaren bogholder søges
Da vores nuværende bogholder går på efterløn, mangler vi en ny dygtig, positiv og udadvendt bogholder
med ben i næsen til fuldtidsstilling i vores afdeling i Esbjerg. Ansættelse 1. juni 2020.
Er du kontoruddannet med erfaring inden for bogholderi, kan du arbejde selvstændigt, er fleksibel og kan
holde flere bolde i luften, er du måske dén, vi søger.
Dit arbejde vil i grove træk indebære:
•

Finansbogføring

•

Debitor- og kreditorbogholderi

•

Momsindberetning

•

Løn

•

Ad hoc opgaver

Er du stabil og pålidelig, kan se dig selv i rollen og besidder ovenstående kompetencer, byder stillingen på
stor frihed under ansvar. Du har således selv indflydelse på dine arbejds- og pausetider og kan langt hen ad
vejen selv planlægge din dagligdag. Der er ligeledes mulighed for at arbejde hjemmefra.
Lyder stillingen som noget for dig, så tøv ikke med at sende din ansøgning og dit CV til:
lk@tess.eu. Ansøgningsfrist: 17. april 2020.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Koordinator, Linda Knak: lk@tess.eu
Hos TESS bliver du en del af noget større!
I Danmark er vi i alt 22 medarbejdere – 18 i Esbjerg og fire i Frederikshavn. Vi har et godt sammenhold og
en uformel omgangstone med plads til grin. Vi beskæftiger os i en spændende og kompleks branche, hvor
de færreste opgaver er ens, og der er lagt høj vægt på kvalitet, funktionalitet og dokumentation.
TESS Danmark er en del af den norske koncern TESS, som dækker hele Norge og herudover har afdelinger i
Skotland, USA, Brasilien, Singapore, Spanien og Danmark. TESS færdigproducerer, tryktester og servicerer
slanger og rør samt tilhørende fittings af enhver slags til ethvert formål. Segmenterne er hovedsageligt
Offshore og Marine, men vi leverer også til Industrien.
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