Cimbria søger bogholder
Cimbria søger dygtig bogholder til økonomiafdelingen.
Har du lyst til et spændende og alsidigt job, i en veletableret international
virksomhed, og har du relevant erfaring, så er du måske den nye medarbejder vi søger.
Dine arbejdsopgaver:
• Finansbogholderi samt udarbejdelse af diverse regnskabsspecifikationer
• Debitorstyring – kontrakts håndtering, fakturering
• Udarbejdelse af eksportpapirer/shipping dokumentation
• Håndtering af remburser og garantier
• Klargøring af regnskabsmateriale til månedsrapportering
• Kreditvurdering og debitorforsikring
Dine kvalifikationer,
• erfaring inden for bogholderi
• erfaring med eksportdokumentation og remburser
• erfaring med økonomisystemer - gerne Concorde XAL
• rutineret bruger af IT og MS Office - især Excel
• kommunikation på engelsk i skrift og tale
• sætter en ære i at nå dine deadlines
Som person er du loyal, fleksibel og trives med et udfordrende og afvekslende job. Du har en udadvendt og ansvarsbevidst profil, der evner både at
samarbejde og arbejde selvstændigt.
I dit daglige arbejde har du en struktureret tilgang til dine opgaver, der gør
dig i stand til at holde styr på mange sideløbende opgaver. Du trives i en
hverdag, der indeholder såvel rutineprægede som mere komplekse arbejdsopgaver. Du har en positiv indstilling - også når det går stærkt og
har et godt humør.
Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads med mange faggrupper, der samarbejder internt og på tværs af landegrænser og en gage på markedsniveau.
Organisationen er flad og omgangstonen uformel.
Arbejdsstedet er kontoret i Thisted.
Send din ansøgning mærket “Økonomi” til Pia.Thing@agcocorp.com.
Ansøgningsfrist 31.01.19. Vi indkalder løbende til samtaler.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte:
Pia Grønkjær Thing, Head of Finance, tlf. 20 75 25 40
Thisted d. 18. januar 2019

Cimbria
er en af verdens førende producenter af industrielle anlæg
til behandling af korn- og
frøafgrøder overalt på jorden.
Cimbria har en medarbejderstab på 900 fordelt over hele
verden.
I 2016 blev Cimbria opkøbt af
den amerikanske storkoncern
AGCO, der sælger udstyr til
landbrugssektoren.
Virksomheden forventer en
fortsat vækst som leverandør
til bl.a. ledende internationale
virksomheder, der i de kommende år vil investere kraftigt
i forskning, forædling, produktion og håndtering af afgrøder,
der skal imødekomme behovet
for en global forøgelse af
fødevareproduktionen.
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