Johs. Rasmussen, Svebølle A/S søger lønningsbogholder
Til vor økonomiafdeling i Svebølle søger vi til snarlig tiltrædelse en lønningsbogholder med en ugentlig arbejdstid på
37 timer.
Du bliver en del af en international vognmandsforretning i konstant udvikling. Virksomhedens primære marked er
Skandinavien, og vi beskæftiger i dag 160 timelønnede chauffører og 35 månedslønnede administrative
medarbejdere. Registreringer af chaufførernes løntimer sker elektronisk via JR Carcom i bilerne, så tastearbejdet for
lønningsbogholderen har vi skiftet ud med kvalitative opgaver.
Jobbet:







Kvalitative opgaver ved udarbejdelse af timelønninger hver 14 dag
Månedsløn til chauffører bosiddende i Sverige og Norge
Bogføring og afstemning af løn til finansmodul
Administration af stamdata herunder vedligeholdelse af HR modul
Indberetninger af enhver art for lønrelaterede data
Øvrige opgaver af administrativ karakter i økonomiafdelingen

Vi forventer:









Erfaring fra en lignende stilling, og gerne med kendskab til Transport og Logistikoverenskomsten (ATL
overenskomsten)
Kendskab til Navision, Lessorløn eller lignende system vil være en fordel
Fortrolig med MS Officepakken
Engelsk og gerne tysk på et fornuftigt niveau.
Du har personligt overblik, kan arbejde under pres og nå dine mål
Du har humor og trives i en ofte travl hverdag
Du kan tilslutte dig vores værdigrundlag som fremgår af vores hjemmeside
Tiltrædelse hurtigst muligt

Vi tilbyder:





En spændende og udfordrende dagligdag i en dynamisk virksomhed
Varierende arbejdsopgaver hvor du også kommer til at beskæftige dig med løn og arbejdsforhold for
chauffører der er bosat i og uden for Danmark og som udfører transporter i hele Europa.
Engagerede og hjælpsomme kolleger der vil tage godt imod dig
Gage efter kvalifikationer

Skriftlig ansøgning, som skal være os i hænde senest fredag den 21. juli 2017, bedes sendt til mbo@johsrasmussen.dk eller
Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Att. Økonomidirektør Michael Bodzioch, Øresøvej 2, Svebølle Mrk.: ”Økonomi”
Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, www.johs-rasmussen.dk, blev grundlagt i 1932 og beskæftiger i dag mere end 260 medarbejdere
inden for ladvogns-, container-, betonelement-, silo-, tankvogns- og olie-/bitumentransport.
Virksomheden, der er i stærk vækst omsætter for 415 mio. kr., og råder over ca. 185 trækkende enheder og 650 sættevogne. På
personalesiden lægges der stor vægt på at have velmotiverede og glade medarbejdere der støtter op om værdier såsom, at vi er
parate til at gøre en forskel. Træning og uddannelse af medarbejderne er højt prioriteret.

