Egevej 9, 6200 Aabenraa
Tlf. 73456500
E-mail: salus@salus-bolig.dk

Økonomiassistent - barselsvikar
Til vikariat i vores bogholderi søges en erfaren medarbejder. Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt, med
arbejdsplads, Egevej 9, 6200 Aabenraa.
Arbejdsopgaver
•
•
•
•

Kreditorstyring
Kontering og bogføring
Afstemninger
Deltage i løbende ad hoc opgaver

Vi forventer, at du…
•
•
•
•
•

Har en regnskabsmæssig god forståelse og gerne erfaring med almen boligadministration
Har erfaring med almindeligt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med kreditorbogholderi
Kan lide at arbejde tæt sammen med andre og værdsætter variation i arbejdsopgaverne
Kan håndtere travle perioder, overholde deadlines og påtage dig overarbejde hvis nødvendigt
Er selvstændig, serviceminded og formår at tale med mennesker på alle niveauer

Vi tilbyder dig…
•
•
•

En stabil og social arbejdsplads
Gode og rare kollegaer
Et spændende og varieret job med personlige og faglige udfordringer

Personlige kvalifikationer
•
•

Du er struktureret og disciplineret i din tankegang og dermed den måde du udfører dit arbejde på
Du har en god forståelse for dit arbejdes relevans i et større billede, hvor dine kompetencer er med til skabe en
god oplevelse for vores beboere
Du er forandringsparat og altid klar til at hjælpe med andre opgaver i afdelingen
Du trives i et til tider travlt miljø

•
•

Fakta om stillingen
•
•
•
•

Vikariatet er på 37 timer pr. uge
Ansættelse hurtigst muligt. Vikariatet løber til og med marts 2022.
Arbejdsstedet er Egevej 9, 6200 Aabenraa
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Dansk Erhverv/BL og HK.

Ansøgning fremsendes via Jobindex QuickApply
Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag d. 19. april 2021 kl. 8.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 22. april
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Lisbeth Jakobsen pr. tlf. 73 45 65 00 eller
mail lij@salus-bolig.dk
I SALUS betragter vi mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn,
religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

