
ØSTDANSK LANDBOFORENING SØGER, 
ØKONOMI- OG REVISORASSISTENTER 
Er work life balance vigtigt for dig? Kan du lide at have travlt og samtidig 
kunne være noget for familie og venner? Syntes du at et skræddersyet  
on-boardingforløb og egen coach de første måneder i ansættelsen lyder  
interessant? Ønsker du ny inspiration, og har du lyst til at udvikle dig selv 
fagligt og personligt i en virksomhed med højt til loftet? Har du lyst til at 
udarbejde regnskaber og påvirke regnskabsprocessen for vores kunder?  
Og brænder du for at give kunderne en god og professionel service, så er  
du helt sikkert én af de 4 Økonomi- og revisorassistenter, vi søger hos  
Østdansk Landboforening. 

Østdansk Landboforening rådgivere og servicere landmænd, gartnere og andre erhvervs-
drivende i udvikling og drift af deres virksomhed fra A til Z gennem vores afdelinger for 
økonomi & regnskab, miljø & planteavl, ejendomshandel og jura. Vi er ambitiøse og udvikler 
forretningen ved at skabe værdi for vores kunder. 

Vores rådgiverteam arbejder sammen om at optimere rådgivningen til den enkelte virksom-
hed. Vi er 47 medarbejdere med kontor i Rønnede. Foreningen har 420 aktive medlemmer og 
1200 kunder. Vi er på en spændende rejse og har brug for dig. 

Hver dag gør vi en indsats for at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, har gode 
arbejdsbetingelser i hverdagen, medindflydelse og mulighed for udvikling på et højt fagligt 
niveau. 

Dine primære opgaver
• Regnskabsopgaver med bogføring, momsopgørelser, opgørelse af  

skatteregnskaber og årsrapporter
• Digitalisering af regnskabsproduktionen fra virksomhed til økonomisystem
• Kundekontakt
• Samarbejde med kundeansvarlige rådgivere og revisorer

Vores forventninger til dig
• En høj faglighed, og gerne med 3-4 års erfaring fra en tilsvarende stilling 
• Du er i gang med eller har en uddannelse inden før økonomi,  

regnskab eller revision eller har tilegnet dig kompetencer på anden vis
• Du har erfaring med udarbejdelse af regnskaber og årsrapporter
• Gerne kendskab til Ø90 og SUMMAX, eller blot interesse i at lære det
• Gerne erfaring med andre økonomi- og regnskabssystemer
• Du har erfaring med SKAT
• Du har et digitalt mindset
• Du er bruger af MS-Office Word og Excel og har flair for IT
• Du har overblik og forretningssans
• Du er god til at kommunikere og samarbejde
• Du er en god sparringspartner og vejleder for kunder og kolleger
• Du kender årshjulet i en virksomhed der tilbyder regnskabsservice og  

revision og ved at en del arbejde foregår i foråret, og at du har mere frihed hen over året

Du skal ikke nødvendigvis kunne det hele fra starten. Har du den rigtige personlighed  
og motivation for jobbet, sørger vi for skræddersyet uddannelse, og sikre at dine  
kompetencer og faglighed matcher fremtidens økonomi- og revisorassistent og controller. 

Skræddersyet on-boarding forløb 
Vi ved hvad det kræver skifte job, og giver derfor et specielt on-boarding forløb,  
som indeholder: 

• 1:1 Coaching - du får din helt egen coach som følger dig de første måneder.
• Rystesammen arrangement for nyansatte
• Brobygning mellem de ”gamle” og de nye i afdelingen
• Skræddersyet uddannelsesaktivitet, som klæder dig på til at varetage opgaverne hos os, 

og styrker dig i forhold til kompetencer som efterspørges i fremtiden
• Dygtiggøre dig i forhold til den digitale rejse – fra bogholder til controller
• Uddannelse efter behov i Ø90 - som er vores regnskabssystem

Østdansk Landboforening tilbyder 
Et spændende job, hvor du gør en forskel – i en vækstorienteret virksomhed, der giver gode 
muligheder for både personlig og faglig udvikling. Har du lyst til på længere sigt at videreud-
danne dig og få selvstændigt kundeansvar, er der også mulighed for det, men det er ikke et 
krav. Kulturen er kendetegnet ved et ærligt, kærligt, direkte og uformelt miljø, hvor vi alle 
tager ansvar og fokuserer på opgaven 

Du tilbydes en god lønpakke og arbejdsvilkår med fleksibel arbejdstid, hjemmearbejdsdage 
og frihed under ansvar. 

– Vil du vide mere?
Hald HR Consulting varetager rekrutte-
ringsprocessen, og ansøgninger vil blive 
læst løbende. Skynd dig derfor at sende 
din ansøgning, da vi løbende indkalder 
til samtaler.

Har du spørgsmål til stillingen,  
er du velkommen til at kontakte 
Gitte Hald, Hald HR Consulting  
på +45 3070 9032.  

Sådan søger du stillingen
Søg stillingen via linket hvor du også  
kan uploade din ansøgning og dit CV.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Læs mere om Østdansk  
Landboforening på  
www.ostdansk.dk

ANSØG NU


Vi gi’r dig råd

http://www.ostdansk.dk
https://HaldHRConsulting.reqruiting.com/Pages/Application/Apply.aspx?id=9281

