
 z Bogføring i Ø90
 z Fakturering i Ø90
 z Momsopgørelser
 z Summax
 z Løn-indberetninger
 z Inberetninger til statistik etc.
 z Diverse administrative opgaver
 z Håndtering af mails
 z Brug af Excel og Word.

Vi ønsker os en bogholder, som skal kunne jonglere 
med flere bolde i luften og være administrativt skarp. 
Du skal være klar til at løse mange forskellige 
arbejdsopgaver og prioritere imellem dem. 

Vi ønsker, at du:
 z er udadvendt og engageret
 z har kontoruddannelse, gerne med flere års  

erfaring med landbrug
 z har erfaring med ovenstående funktioner i et 

bogholderi

 z er en holdspiller og samtidig kan arbejde selv-
stændigt

 z formår at være struktureret og fleksibel
 z som minimum behersker dansk og engelsk samt 

gerne tysk.

Vi tilbyder
 z et selvstændigt job med mulighed for udfoldelse 

og udvikling
 z et fuldtidsjob med mulighed for delvist at arbejde 

hjemmefra efter aftale
 z tæt samarbejde med den daglige drift og korte 

kommunikationsveje
 z løn efter aftale og kvalifikation

Jobbet ønskes besat hurtigst muligt, men vi  
venter gerne på den rette kandidat. 
Samtaler afholdes løbende.

Skovslund I/S ejes og drives af Anni og Jacob Eriksen, hvor Jacob er daglig leder og omdrejningspunkt for 
bedriften og Anni er primært daglig leder af administrationen. 
Vi er en større bedrift med svineproduktion på flere ejendomme og 3700 ha markdrift. Vi beskæftiger i dag 
60 ansatte med forskellige nationaliteter. 

Vi søger en dygtig og erfaren bogholder, som har kendskab til landbrug og som kan udføre opgaver 
indenfor:

Bogholder med erfaring ved landbrug

Lyder det som noget for dig?
Så send os dit CV og din ansøgning med det samme til eriksen@skovslund.com. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anni Haldrup Eriksen på tlf. + 45 2493 3562 eller 
til nævnte mail. Vi glæder os meget til at høre fra dig.
Med venlig hilsen 
Anni og Jacob Eriksen

Bogholder med erfaring søges til et spændende job hos Skovslund I/S i Davding nær Brædstrup.
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