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Erfaren finansmedarbejder

Til en udfordrende, selvstændig rolle med internationalt tilsnit i vores Finans-team

Du kommer primært til at arbejde med:
• Månedsregnskaber for alle selskaber i Fritz Schur Technical Group 
• Periodebalancer og rapportering i f. m. månedsafslutninger samt udarbejdelse og klargøring af materiale til årsrapporter
• Kontering, bogføring og afstemninger
• Diverse ad hoc opgaver, som f.eks. økonomiske analyser samt øvrige regnskabsmæssige og administrative opgaver

Din baggrund er Bachelor i erhvervsøkonomi, HD(R), eller en grundlæggende regnskabsuddannelse
indenfor generelle områder i en regnskabsfunktion. Dertil har du en god og bred regnskabsmæssig forståelse opnået ved arbejde som regnskabsmedarbejder i en 
økonomifunktion. Du er serviceminded og imødekommende overfor både kunder og kolleger og ved, at med godt humør kommer man længst.

Som person er du fagligt stærk, robust og procesorienteret og du mister ikke overblikket selvom du jonglerer med mange bolde på en gang. Din arbejdsstil er 
struktureret, du overholder deadlines og motiveres af en udfordrende og afvekslende hverdag.  Du har let ved at tilegne dig ny viden, besidder analytisk sans og 
trives med at tage både ansvar og initiativ. Du er fortrolig med MSOffice og begår dig ubesværet på både mundtlig og skriftlig engelsk.

Din fremtidige arbejdsplads
Fritz Schur Technical Group, der har hovedkvarter i Albertslund, er en vækstorienteret og moderne industrikoncern i spændende udvikling såvel i Danmark som 
internationalt.  Hos Fritz Schur Technical Group er der fokus på den enkelte medarbejder og dennes trivsel. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere får de 
udfordringer og den uddannelse, der skal til for at de og dermed virksomheden til stadighed kan udvikle sig.  Vi er stolte af vores kultur og arbejder målrettet med 
medarbejdertrivsel, hvilket bl.a. betyder en god og sund kantineordning, frisk frugt, personaleforening, motionscenter og masser af sociale arrangementer. Du kan 
læse meget mere på www.fstg.dk.

Hvis du vil vide mere
Er du velkommen til at give regnskabschef Lai Løkkegaard et kald på 24 65 69 99, ligesom du kan hente yderligere information på www.fstg.dk.
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