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Har du styr på bogføring, kreditorer- 
og debitorer?
Bogholder/administrativ deltidsmedarbejder til SCANVIEW Group søges!

Vil du være en del af en spændende virksomhed med fokus på ”at det skal være sjovt at gå på arbejde” så har vi 
måske jobbet til dig.

SCANVIEW GROUP søger en struktureret bogholder til at styrke økonomifunktionen i koncernens 3 selskaber.
Du skal varetage hands-on-opgaver omkring fakturering og bogholderi samt deltage bredt i de mere overordnede 
økonomiopgaver. Økonomiafdelingen består af en økonomichef og en bogholder, og sidstnævnte har været med 
næsten siden begyndelsen. Din reference ville være til økonomichefen.

Ansættelsen er på deltid med 20-25 timer om ugen.

Dine primære opgaver
• Fordeling og bogføring af kreditorbilag
• Fakturering
• Leverandørbetalinger
• Bogføring af indbetalinger
• Opfølgning på debitorindbetalinger
• Bogføring af banken
• Rykkerprocedure for debitorer

Kvalifikationer
• Du har tidligere arbejdet i en lignende stilling
• Flair for IT, herunder at kunne sætte sig hurtig ind i nye programmer
• Struktureret og ihærdig
• Du trives med højt ambitionsniveau og korte beslutningsveje
• Selvstændig, udadvendt, positiv og optimist

SCANVIEW GROUP består af SCANVIEW A/S (moderselskabet) samt de 2 datterselskaber, SCANVIEW 
SYSTEMS A/S og SCANVIEW SIKRING ApS. Koncernen er beliggende i flotte lokaler direkte ud til motorvej E20 
ved afkørsel Fredericia S (nr. 59)

SCANVIEW GROUP tilbyder meget attraktive ansættelsesforhold med fokus på medarbejdertrivsel og udvikling. 
Derudover tilbyder vi pensionsordning, PC, mobiltelefon samt sundhedsforsikring. Et spændende job, hvor du i høj 
grad selv er med til at præge hverdagen og forme jobbet. Du vil desuden blive en del af et afslappet og ambitiøst 
team, som har fart på – hver dag! 

Du kan læse mere om os på www.scanview.dk og ønsker du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte 
Casper Paaske Wessel på 6010 0829. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV på job@scanview.dk hurtigst 
muligt og senest 26. februar 2021.


