Selvstændig økonomimedarbejder til længerevarende vikariat i Horsens
Human Talent søger for vores kunde Limagrain A/S i Horsens, en dygtig og selvstændig
økonomimedarbejder, der kan løse en del af økonomichefens opgaver, så han kan fokusere på
implementering af nyt IT-system.
Vi har brug for din hjælp hurtigst muligt og frem til ca. 1. september 2022 med mulighed for
forlængelse. Vikariatet er fuldtid, men der kan være mulighed for deltid.
Du bliver en del af et meget engageret team på i alt 7 medarbejdere, hvor du sammen med
økonomichefen udgør økonomifunktionen i Danmark. Limagrain har kontor i Landbrugets hus i
Horsens.
Limagrain A/S er det danske salgsselskab i Limagrain Europe, som er en af de største
forædlere af majsudsæd, raps og korn på det europæiske marked.
Med varemærket LG er Limagrain A/S markedsleder på det danske marked inden for salg af
majsfrø til ensilering og modenhed.
Dine opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Debitor, kreditor- og finansbogholderi

Bogføring
Momsregnskab
Lettere controller opgaver
Rapportering og indtastning af data til hovedkontoret i Frankrig
Deltage i måneds-og årsafslutning
Diverse indberetninger
Deltage i beskrivelse af interne forretningsgange

Din profil:
Vi forestiller os at du har en relevant uddannelse inden for økonomi og praktisk erfaring med
området. Du kan også være nyuddannet med en længerevarende uddannelse inden for økonomi
med værktøjskassen i orden og mod på opgaven
•
•

Du kan selvstændigt håndtere en stor del af de arbejdsopgaver, der er i et bogholderi
Du bidrager gerne med forbedringsforslag og er proaktiv






Du kommunikerer mundtlig og skriftlig på dansk og engelsk, engelsk er koncernsprog i
virksomheden.
Du har en stærk administrativ profil
Du har gerne erfaring med Axapta eller SAP og generel flair og interesse for IT samt
fortrolig med Microsoft Office-pakken, herunder især Excel
Du er kendt for at have et godt overblik og være et skridt foran

Limagrain tilbyder:




Et selvstændigt og spændende vikariat i ca. 1 år
En afvekslende hverdag i et internationalt miljø, hvor din indsats gør en forskel
Mulighed for at udvikle dine kompetencer og bidrage med nye ideer

Du kan læse mere om Limagrain A/S på www.lgseeds.dk
Tiltrædelse:
Vi har brug for at du kan starte hurtigst muligt.
Vil du med på holdet?
Så send et motiveret og informativt CV via link på denne side. Vi inviterer løbende relevante
kandidater til samtale, så send gerne dit CV i dag. Vi glæder os til at høre fra dig.
Interesseret i at høre mere?
Du er velkommen til at kontakte rekrutteringsansvarlig Trine Sangill fra Human Talent på 2990
0025 hvis du har yderligere spørgsmål.
Human Talent ApS er specialister i rekruttering af nøglemedarbejdere, ledere, specialister og
funktionærer til private og offentlige virksomheder i Danmark. Se mere på www.humantalent.dk

