Økonomimedarbejder til Fashion Shopping ApS - Holstebro
Om jobbet

Moderne webvirksomhed inden for Fashion søger en økonomimedarbejder, der trives med alle typer af bogholderiopgaver.

Opgaverne

Dine primære opgaver vil være:
•
Finansbogholderi, daglig bogføring
•
Betalinger
•
Afstemning af bankkonti, kreditkortbetalinger, PayPal mv.
•
Elektronisk håndtering af indkomne fakturaer og kreditnotaer
•
Debitor- og kreditorstyring
•
Udarbejdelse af månedsregnskaber
•
Assistance med lagerstyring
•
Assistance med afregninger overfor kunder
•
Diverse ad hoc-opgaver

Dine kvalifikationer

Du har gerne erfaring fra en lignende stilling. Brancheerfaring er dog ikke et krav. Bogholderi varetages primært i C5,
hvorfor kendskab hertil er en fordel. Som person er du serviceminded, struktureret og pligtopfyldende. Du kan have mange
bolde i luften på en gang og samtidig bevare det nødvendige overblik.

Vi tilbyder

En hverdag i en dynamisk virksomhed, hvor der er gode udviklingsmuligheder. Du vil få gode kollegaer, et godt
sammenhold og en uhøjtidelig atmosfære. Virksomheden har økonomisk rådgiver tilknyttet, der kan assistere dig i arbejdet.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og pension. Stillingen er som udgangspunkt 15 timer ugentlig, men kan justeres efter
nærmere dialog.

Send os din ansøgning nu

Lyder stillingen som noget for dig, kan du sende din ansøgning til direktør og indehaver, Kim Stendys, på
ks@fashionshopping.dk med emnefeltet ”Økonomimedarbejder”.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kim på tlf. 23 93 04 93.
Stillingen besættes snarest muligt, men vi venter naturligvis gerne på den rigtige medarbejder. Vi holder
ansættelsessamtaler løbende. Al henvendelse bliver behandlet fortroligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Fashion Shopping

Fashion Shopping åbnede sin første online shop i 2006 og siden da har vi haft rivende udvikling. I dag driver vi 10 webshops,
hvoraf langt de fleste har både en dansk og en international version. Vi varetager logistik, indkøb, kundeservice,
markedsføring m.m. Fashion Shopping er beliggende i Holstebro og beskæftiger 15 ansatte.
Se mere om os på Fashionshopping.dk
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