Kontorelev (økonomi)
Hos GateHouse søger vi efter en dedikeret kontorelev, der motiveres af at have orden på sine
opgaver – og er klar til at blive en del af en dynamisk virksomhed i vækst.
Om jobbet
Du kommer til at deltage i alle opgaver i økonomifunktionen på hovedkontoret i Nørresundby,
og vil få primært fokus på bogholderi-opgaver, så som bogføring af indbetalinger og fakturering,
diverse afstemninger og ad hoc opgaver. En del af rollen er også at håndterer flere administrative
opgaver (som f.eks. rejseafregning og afløsning i receptionen).
Du vil også komme til at deltage i månedslukning, og der vil ligeledes være mulighed for at
deltage i analyser til business cases m.m.
I forhold til din egen udvikling vil du få sparring fra dine andre kolleger i afdelingen, og vi kan
sammen lægge en plan for hvor du gerne vil styrke dine kompetencer. Vi har et meget
digitaliseret set-up, og du skal trives i at arbejde i et dynamisk miljø.
Vores organisationsstruktur er flad, u-bureaukratisk og uhøjtidelig med en stærk tradition for at
hjælpe hinanden til at nå de fælles mål.
Om dig
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som HG2 eller HHX.
Som person er du logisk tænkende, arbejder analytisk og struktureret med din
ansvarsområder. Du er pålidelig og kvalitetsbevidst med særlig interesse for administrative
opgaver.
Det er vigtigt for os at du kan arbejde selvstændigt og resultatorienteret. Du kan i vid
udstrækning planlægge din arbejdsdag meget fleksibelt – så længe du overholder deadlines.
Erfaring med Excel og PowerBI vil være en fordel, men ikke et krav.
Ansøgning
Skulle ovenstående have vakt din interesse ser vi frem til at høre fra dig. Du er velkommen til
at kontakte CFO Kenney V. Christiansen på 7020 1909, hvis du har spørgsmål til stillingen.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning HER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om GateHouse Group:
GateHouse Holding Group ejer GateHouse SatCom, GateHouse Maritime, GateHouse Igniter og CleanQuote. I mere
end 25 år vi udviklet software og dataløsninger, der sælges på alle kontinenter.
I den maritime verden bliver udfordringer for globale supply chains, maritime operatører og logistikvirksomheder løst
af vores data og monitorering. I SatCom leverer vi software og test til store satellitoperatører og siden 2019 har vi lagt
mange ressourcer i at udvikle 5G Narrow-Band IoT software.
GateHouse blev grundlagt i 1992, har ca. 70 medarbejdere og hovedkontor i Nørresundby.
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