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Økonomimedarbejder hos Liftra
Liftra søger en erfaren, dygtig og engageret økonomimedarbejder med gode samarbejdsevner.
Der er tale om et varieret job på en travl og spændende arbejdsplads i vækst. I jobbet vil du beskæftige dig med
almindeligt forekommende økonomi- og regnskabsopgaver.

Dine opgaver i Liftra vil indeholde:
Bogføring af kreditorfaktura, afstemning af kreditor m.m.
Bogføring af øvrige bilag (kassebilag).
Deltage i måneds-, kvartals og årsafstemning/-afslutning.
Lønadministration.
Momsafstemning.
Diverse indbretninger og andre administrative opgaver.

Hos Liftra får du brug for:
Solid erfaring med bogføring, regnskab og arbejde i en økonomifunktion i øvrigt.
Et godt kendskab til lønbehandling, ferieloven, skatteregler m.m.
Et godt kendskab til DynamicsNAV (tidligere Navision).
Et godt kendskab til Excel og Microsoft Office-pakken i øvrigt.
Engelsk i skrift og tale, da det er vores koncernsprog.
Du er positiv, samarbejdende, vedholdende og kvalitetsbevidst – og du besidder en naturlig interesse og flair for
tal. I en til tider hektisk hverdag formår du at holde flere bolde i luften samtidigt.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen omfatter som udgangspunkt 20-30 timer pr. uge; men du skal være interesseret i, at jobbet muligvis
udvides til 37 timer pr. uge. Løn forhandles i henhold til kvalifikationer. Tiltrædelse sker snarest muligt.
Hvis stillingen matcher dine kvalifikationer og interesse, kan du sende din ansøgning og CV til liftra@liftra.com.

Om Liftra
Liftra udvikler og producerer transport-, løfte- og installationsudstyr til vindmøller. Blandt vores kunder er
mange af de kendte nationale og globale vindmølleproducenter. Vores hovedkontor ligger i Aalborg, hvor du vil
finde plads sammen med omtrent 40 kollegaer, som ser frem til at samarbejde med dig. Derudover har vi
kontorer og produktionsfaciliteter i både USA, Kina, Spanien og Polen. Vi er i alt godt 110 ansatte.
Du kan læse mere om Liftra på www.liftra.com.
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