Salgs- og Bogholderi assistent.
Prime Ocean A/S, Skagen søger en frisk og engageret medarbejder, der skal arbejde tæt sammen
med vores salgs- og bogholderiafdeling. Flair for tal er et must.
Det vil være en fordel, hvis du enten har en spedition- og eller en økonomisk uddannelse.
Du vil blive en del af et team, som er med til at drive en af Danmarks største laks/hvidfisk
produktioner. Vi er et godt team med masser af positivitet og humor. Og vi ønsker endnu
en god teamplayer.
Arbejdet foregår på Skagen havn, hvor du vil blive en lille blæksprutte i firmaets administration.
Du vil løbende komme til at tale med alle i hele virksomheden, hvilket vil gøre, at du får en
central rolle, med opgaver som strækker sig fra løn, spedition og hjælp i salgsafdelingen.
Arbejdsopgaver:
•
Indkøb/bestilling af kontorartikler.
•
•
•
•
•

Bogføring og kontering, afstemningsopgaver, herunder bank/debitor/kreditorer mv. samt
momsregnskab.
Arbejde med tekstbehandling, regneark og økonomiprogram.
Løbende kontakt med kunderne i forbindelse med ovenstående opgaver.
Klargøring af bogholderiet til årsafslutning med diverse afstemninger.
Lønstyring

•
•

Hjælpe salgsafdelingen med import- og eksportdokumenter, salgsfaktura,
Ordrehåndtering, messeklargøring mv.

Kvalifikationer:
•
Gode planlægnings- og samarbejdsevner.
•
God arbejdsmoral, fleksibilitet og selvstændighed, samt have en god portion humor.
•
Kan analysere og prioritere, samt bevare overblikket i pressede situationer.
•
God til IT og kunne anvende Økonomi programmer, Office pakken: Excel, Word og Outlook.
•

Sprog: Dansk i skrift og tale og engelsk i tale. (Behøver ikke at være flydende engelsk)

Vi tilbyder:
•
Et spændende, selvstændigt og udviklende job med ansvar og indflydelse.
•
•

Gode forhold og en arbejdsplads, hvor gensidig respekt, god tone og humor vægtes højt.
Løn og ansættelsesforhold som matcher dine kvalifikationer.

•

Et sted hvor samarbejde, korte kommandoveje og loyalitet er en selvfølge.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Niels Nordmann på
Tlf. nr. 96 21 06 00.
Har du lyst til at være en del af vores team, så send din ansøgning til:
Niels@primeocean.dk
Ansøgningsfrist:
Tiltrædelse:
Arbejdsplads:

21. oktober 2020
Snarest muligt
Røgerivej 2, 9990 Skagen

Prime Ocean A/S er en fiskevirksomhed, som ligger på Skagen havn, med afdelinger i
Danmark, Norge og USA. Vi producerer fersk, frossen laks og hvidfisk på vores fabrikker i
Skagen. Vi beskæftiger ca. 100 medarbejdere og omsætter for ca. 500 mio. om året.
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