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Regnskabsmedarbejdere med ansvar for debitorer og kreditorer

Despec, Lynge

Vil du være en del af en nyetableret nordisk finansafdeling i en virksomhed i spændende udvikling? Så er du måske en af vores 2 nye 
Financial Assistants med ansvar for primært vores svenske og finske debitorer og kreditorer.

En samlet nordisk finans afdeling 
Vores vision er at være en forretningsorienteret og supporterende enhed, med fokus på optimering og ensretning af processer og forretnings-
gange i Despec Nordic. Den rejse skal du have lyst til at være med på.

Vi er i overgangsfasen, hvor vi er ved at samle vores finansafdeling i et nyt nordisk set-up, som vi kommer til at varetage fra det danske hovedkon-
tor i Lynge. Lige nu har vi fokus på at strømline vores regnskabsprocesser – her kommer du ind i billedet. Du kommer til at være en aktiv spiller, 
når vi skaber og former vores nye afdeling.

Hele paletten af kreditor- og debitoropgaver
Du bliver en del af en afdeling med 7 dedikerede medarbejdere. Vi sidder i et storrumskontor, hvor vi er sammen om at komme i mål. Du får 
et tæt samarbejde med vores 3 andre Financial Assistants og løser de mange regnskabsopgaver i fællesskab med dem. Herudover bidrager du 
aktivt til at løse opgaver på tværs af Norden. 

Som kreditoransvarlig vil du:

• oprette kreditorer og betale fakturaer
• rapportere Intrastat
• håndtere og bogføre fakturaer i Navidoc Workflow – herunder både varekøb og omkostninger
• løbende gennemgå og følge op på gældsposter
• følge op på kreditnotaer ved manglende levering.

Herudover bliver du blandt andet involveret i videreudviklingen af vores nyetablerede elektroniske workflow-system.

Som debitoransvarlig vil du:
• oprette kunder og vedligeholde kundedata samt registrere indbetalinger fra bank m.m.
• registrere indbetalinger
• følge op på kundehistorik og rådføre dig med vores Nordic Financial Manager vedr. hvad, der er muligt
• sørge for at debitorsystemet er overskueligt og ryddeligt
• besvare kundeopkald vedr. fx ordrer eller fakturaer samt samarbejde med salgsafdelingen.

Herudover bliver du blandt andet involveret i, hvordan vi optimerer og automatiserer vores rykkerprocedurer fremadrettet.

Ansvarsbevidst og udadvendt medarbejder med regnskabserfaring
Du har relevant erfaring med bogholderi og regnskabsopgaver og så er du uddannet regnskabsassistent, merkonom eller lignende.

• du har kendskab til debitor- og/eller kreditoropgaver samt håndtering af leverandørfakturaer eller håndtering af kreditgivning til     
 kunder
• du har styr på regnskaber og kan spotte eventuelle uregelmæssigheder
• du er ferm i både Excel og ERP-systemer – vi bruger AX
• du er flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale, og det er en stor fordel, hvis du som debitoransvarlig, forstår og taler svensk
• du er en god kollega, professionel, struktureret og løsningsorienteret i din tilgang til dit arbejde.

Engagerede kolleger og en fælles vision
Despec er Nordens ledende distributør af It- og kontortilbehør. Med kontorer i Danmark, Sverige, Norge Finland og Island tilbyder vi skrædder-
syede og lokale løsninger for at optimere vores kunders salg. Vi er en proaktiv virksomhed, som kontinuerligt udvikler vores services og produkt-
sortiment i takt med et hastigt voksende marked og med én klar vision: At være den foretrukne distributør i Norden indenfor vores felt. 

Hos Despec har vi passion for det, vi gør og vi giver altid det bedste vi har. Vi tror på, at det er denne tilgang, der skal til for at lede os mod vores 
fælles vision.

Som vores nye medarbejder kommer du igennem et godt onboarding-program, så du kommer godt fra start. Du får god sparring og oplæring af 
kompetente kolleger med mange års branchekendskab og erfaring – og så bliver du desuden en del af en virksomhed, hvor vi har fokus på din 
karriere både nu og fremadrettet.

Interesseret?
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte rekrutteringskonsulent hos Jobindex Kamilla 
Mastø Kjær på 72 45 90 46.

Send din ansøgning og dit CV allerede i dag via Jobindex.dk. 
Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. 

Vi glæder os til at høre fra dig.


