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MAJ INVEST SØGER RUTINERET 
BOGHOLDER PÅ DELTID

Regnskab & Risikostyring, der er en del af Økonomi-
afdelingen, søger en omhyggelig og engageret 
kollega på deltid i niveauet 20–25 timer pr. uge 
til et barselsvikariat. Barselsvikariatet udløber 
omkring oktober 2018. For den rette person kan 
fastansættelse komme på tale efter udløb af 
barselsvikariatet.

Stillingen og primære arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne er mangeartede og omfatter 
blandt andet:

 Debitor-, kreditor- og finansbogføring
 Betaling af udenlandske fakturaer
 Afstemning af bankkonti og udlægskonti m.v.
 Rejseafregninger  

Fakturering og debitorstyring vil ligeledes 
være mulige opgaver. Du vil herudover skulle 
løse opgaver, som falder naturligt indenfor en 
økonomiafdeling. 

Såfremt du fastansættes efter barselsvikariatets 
udløb, kan moms og løn blive en del af dine 
arbejdsopgaver. 

Du er rutineret bruger af Office-pakken, 
da afstemningerne foregår via Excel. Som 
økonomisystem bruger vi Dynamics AX. Kendskab 
hertil er en fordel, men ikke et krav, men du skal 
have erfaring i at arbejde med økonomisystemer. 

Vi bruger flere banker og deres forskellige 
netbanksystemer.

Personlige egenskaber
Du bliver en del af en mindre afdeling med kontakt 
til hele organisationen. Vi forestiller os, at du:

 Arbejder selvstændigt 
 Er en udpræget teamplayer og tager ansvar for 

 afdelingens opgaver
 Er åben og udadvendt
 Er meget omhyggelig og detaljeorienteret
 Har en høj kvalitetssans
 Har stor forståelse for overholdelse af deadlines
 Ikke lader dig slå ud, selvom du bliver forstyrret
 Kan bevare overblikket, selvom det går stærkt
 Har en fleksibel indstilling til opgaver og 

 arbejdstid
 Har et godt humør og en positiv tilgang til  

 tingene

Ansøg:
Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag sendes 
på mail til: job@majinvest.com. Ansøgninger 
behandles løbende.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos bog-
holder Carina Kolding Nielsen på tlf. 33 38 73 79 
eller mail ckn@majinvest.com. Fra 6. juni hos 
økonomichef Jens Hansen på tlf. 33 38 73 81 eller 
mail jh@majinvest.com.

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og er en 

finansiel koncern med hovedforretningsområderne asset 

management og private equity samt det nyetablerede for-

retningsområde Maj Bank. Vi er en uformel organisation 

med ca. 110 ansatte. Vi bor centralt i København tæt på 

offentlig transport. I Regnskab & Risikostyring er vi i dag 

6 medarbejdere. Oplysninger om os og vores forretnings-

aktiviteter kan du se på majinvest.com. 

Barselsvikariat med mulighed for fastansættelse


