Rutineret bogholder med erfaring fra udvikling og produktion
Som bogholder hos MyDefence vil du varetage en bred portefølje af opgaver i en spændende og innovativ
vækstvirksomhed. Du vil få en central rolle med ansvaret for det daglige bogholderi og direkte reference til
COO. I takt med at virksomheden vokser vil økonomiafdelingen også vokse og der vil både blive mulighed
for at specialisere sig eller tage et ledelsesansvar i forhold til økonomifunktionen.

Dine opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Finansbogholderi
Løn
Debitor- og kreditorstyring
Fakturering
Afstemninger, bogføring og kontering
Anlægskartotek
Interface til produktion og salg
Dansk og udenlandsk moms

Dig som person
Som person lægger du vægt på kvalitet i dit arbejde og formår at overholde dine deadlines. Du har styr på
dit regnskabsmæssige håndværk og er i stand til at håndtere kompleksitet i opgaven. Der er tale om en
fuldtidsstilling, hvor du selvstændigt og fleksibelt får opgaverne løst.
Du vil blive en del af vores High Performance Team kultur, hvor opgaverne både er udfordrende og
kreative. Som person ser vi gerne at du besidder følgende karaktertræk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har en positiv indstilling til hverdagens udfordringer og får ideer af alle de muligheder du ser.
Du brænder for at tilegne dig nye kompetencer.
Du trives i et uhøjtideligt miljø, hvor der er kort fra tanke til handling.
Du er en team-player, der naturligt indgår i vores dynamiske dagligdag.
Du giver en hjælpende hånd også selvom det ligger uden for dit primære kompetenceområde.
Du er resultatorienteret, vedholdende og slipper først opgaven, når den er afsluttet på
tilfredsstillende vis.
Du kan arbejde selvstændigt med overblik og har en systematisk og analytisk tilgang til opgaverne.
Du formår at kommunikere med og involvere samarbejdspartnere på forskellige niveauer.
Du er vant til at behandle fortrolige oplysninger på rette vis.

Om MyDefence Communication ApS
MyDefence Communication ApS blev stiftet i 2013 med en vision om at ”beskytte dem der beskytter os”. Vi
beskæftiger i dag 20 medarbejdere. Vi arbejder med forskning, produktudvikling og produktion af højt
specialiserede produkter til den internationale forsvars- og sikkerhedsindustri.
Vi arbejder tæt sammen med universiteter, forsvarsvirksomheder og slutkunderne for at imødekomme krav
om høj kvalitet i innovative produkter til gavn for sikkerheden og den taktiske frihed for sikkerhedspersonel
og udsendte soldater i verdens brændpunkter.

Ansøgning og kontakt
Kan du genkende dig selv i ovenstående, er du måske lige netop den person, vi leder efter!

Send dit CV, din motiverede ansøgning og relevante bilag til: job@mydefence.dk
Din henvendelse behandles naturligvis fortroligt.
Har du lyst at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 3161 1143 og
job@mydefence.dk.
•
•
•
•
•

Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuld tid
Arbejdssted: Nørresundby
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