Regnskabschef til Vitani Group - 32 timer
- er du parat til næste skridt i din karriere?

Vi søger en dygtig og selvstændig regnskabschef, som får ansvaret for virksomhedens regnskabsfunktion.
Vores nye regnskabschef får ansvaret for at sikre en velfungerende funktion til gavn for kolleger, kunder
og leverandører indenfor sikring- og energioptimering. Stillingen er nyoprettet som led i virksomhedens
planlagte strategi i ledelse og administration.

Derfor skal du søge

Det er et ”hands-on” job med bogholderi, månedsregnskaber, fakturering, momsopgørelser, analyser og
indberetninger. Jobbet kræver en person, der er fagligt dygtig og har erfaring fra tilsvarende stilling
samt med høj ansvarsfølelse, omtanke, overblik og faglig bredde. Jobbet er på 32 timer og arbejdstid
aftales nærmere. Regnskabschefen får reference til ledelsen.

Få betydende og central rolle i førende vækstvirksomhed
Udfordringen

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
• Ansvarlig for firmaets bogføring, momsafregning og skatteafregning
• Fakturering
• Indberetning af data til myndigheder m.v.
• Analyser, statistikker og nøgletal som ledelsesinformation
• Rapportering af månedsregnskaber / budgetopfølgning
• Likviditetsstyring
• Administrativ støtte til de to ledere
• Telefonpasning sammen med kolleger på kontoret

Du ved hvad du kan
Vi forventer, at du er den dygtige og selvstændige regnskabsansvarlige, der med indsigt og
overblik skaber orden og værdi. Du er initiativrig, forandringsparat og behandler opgaverne
med ansvarlighed og omtanke. Som person er du glad, åben og robust og kan håndtere forskellige ansvarsområder samtidig. Vi forventer, at du har nogle års relevant praktisk erfaring fra en
tilsvarende stilling og du har en god bredde i din regnskabsmæssige indsigt. Du er uddannet
som revisor, regnskabsassistent eller lignende. Du er velfunderet i ERP-system og Excel
Tiltrædelse d. 1.12. 2018 eller d. 1.1. 2019.
Ansøgninger sendes til job@vitani.com senest den 19.10. 2018.

Virksomheden Vitani A/S
Vitani A/S er grundlagt i år 2003, og er siden da vokset støt til i dag at bestå af 3 forretningsområder. Vitani Security, Vitani Building
Control og Vitani Energy Systems. Vitani Security er kerneforretningen med hovedkontor i Viborg. Vi har mere end et årtis erfaring
med at levere innovative og integrerede løsninger til adgangskontrol, alarmhåndtering og overvågning. Vi skaber moderne
sikringsløsninger uden tekniske begrænsninger i forhold til valget af hardware leverandører. Gennem en lang række udvalgte
samarbejds-partnere, distributører og forhandlere leverer vi innovative løsninger til den skandinaviske sikkerheds-branche.

