Nordfyns Finans er i en rivende udvikling og søger lige nu

Administrativ medarbejder
OM JOBBET
De væsentligste arbejdsopgaver vil være deltagelse i
daglig bogføring, herunder afregning af moms og løn,
samt udfærdigelse af selskabets løbende finansielle
rapporteringer.

OM OS
Nordfyns Finans er etableret i 1980 og er et 100% ejet
datterselskab af Nordfyns Bank. Vi er pt. 10 medarbejdere, der alle har stor erfaring indenfor den finansielle sektor.

Du får derudover bl.a. ansvar for
- at varetage selskabets interne forretningsgange
- at indhente regnskaber vedr. kunder samt
implementering heraf i Navision.

Hos os er der ikke langt fra tanke til handling. Det
sikrer bl.a. korte svartider til vores kunder og stort
råderum for vores medarbejdere. Vi arbejder ud fra et
værdisæt, hvor gensidig tillid og frihed under ansvar
er centrale omdrejningspunkter.

Du vil løbende skulle medvirke til udarbejdelse af
løsninger, der sikrer overholdelse af lovkrav, deltagelse
i vedligeholdelse og udvikling af selskabets IT-platform,
udarbejdelse af statistikker og ledelsesrapportering.
Endelig er der i mindre omfang diverse ad hoc aktiviteter og øvrige opgaver, som vi løser i fællesskab.
OM DIG
Du har erfaring i/kendskab til de fleste af ovennævnte
opgaver. Du har formentligt en økonomi- eller revisoruddannelse og har et behørigt kendskab til den
finansielle branche.

Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside, nordfynsfinans.dk, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Morten Larsen på tlf.
59 48 95 57 / 23 30 03 50 og/eller administrationschef
Lisette Kold Nielsen på tlf. 59 48 95 59 / 40 52 62 24..
Din ansøgning med CV og gerne foto skal du
sende elektronisk til direktør Morten Larsen på
morten@nordfynsfinans.dk

Du er ”talknuser” og besidder udpræget analytisk sans.
Du har kendskab til Navision og er superbruger i Excel.
Som person er du imødekommende, og trives både med
selvstændigt arbejde og i teamwork.

www.nordfynsfinans.dk

Nordfyns Finans er et 100 % ejet datterselskab af Nordfyns Bank, der er en stærk og selvstændig bank med 8 filialer.
Nordfyns Bank har hovedkontor i Bogense og filialer i Nordfyns -, Kerteminde -, Middelfart - og Odense kommuner.
Nordfyns Finans og Nordfyns Bank er i rigtig god vækst og har mere end 6000 aktionærer. Vi har al den
frihed og handlekraft, som gør Nordfyns Finans og Nordfyns Bank til en god og dynamisk
arbejdsplads med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder.

