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Økonomimedarbejder Deltid
DC-Supply A/S vokser, og vi oplever, at mængden af administrations- 
og regnskabsmæssige opgaver vokser tilsvarende. Derfor søger vi en
dygtig økonomimedarbejder, der af erfaring kender arbejdsgangene i
en produktionsvirksomhed, og som med reference til økonomichefen
skal være et samlende led overfor resten af virksomheden.

Stillingen
Med reference til økonomichefen skal du 
gennem tæt og konstruktivt samarbejde med 
kollegaer, teknisk afdeling, salg, underleveran- 
dører og kunder sikre et konstant flow i de op-
gaver, som naturligt lægger i afdelingen.  
Stillingen er deltid (eventuelt freelancer), og 
timerne kan planlægges efter behov.

Ansvarsområder omfatter b.la.:
· Indbetalinger/Debitor
· Daglig kørsel fakturering
· Kontoudtog/Debitor
· Bogføring/kreditorstyring
· Finansbogføring
· Rykkerprocedure for debitorer
· Månedsafstemning på kreditor og debitor
· Rejseafregninger
· Betalinger kreditor
· Bogføring af timer

Kandidaten
Vi søger en person med relevant uddannelse 
eller erfaring. Det er et krav, at du har erfaring 
med Navision og behersker Office-pakken. 
Du har en naturlig forståelse for flowet i en pro-
duktionsvirksomhed, og udfører dit job med høj 
kvalitet og et smil på læben. Desuden nikker du 
genkendende til ord som: Ansvarsfuld, struktur 
og overblik.

Du tilbydes
Et spændende, selvstændigt og fleksibelt job, 
som du selv kan være med til at udvikle. Still-
ingen er uden personaleansvar, og arbejds- 
miljøet er kendetegnet ved en sund, uformel 
omgangstone og hjælpsomme kollegaer.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men 
vi venter gerne på den rette. Løn forhandles 
individuelt på baggrund af dine erfaringer og 
kompetencer. 

Virksomheden
DC-Supply A/S er en nicheproduktionsvirksom-
hed med ca. 35 medarbejdere. Virksomheden
udvikler, producerer, sælger og udlejer mobile
containerløsninger til kunder og samarbejdspart-
nere i hele verden.

DC-Supply A/S er førende indenfor sit felt, og
bygger enheder indenfor mobile og fleksible
faciliteter og produktionsforhold, opholds- og
overnatningsfaciliteter, specialindrettede og kun-
detilpassede containere samt faste og mobile
udstillings- og salgsenheder.

DC-Supply A/S har Danmarks største erfaring og
ekspertise i indrettede containere og innovative
containerløsninger, som løser mange forskellige
behov. Disse kompetencer sikrer et velgennem-
ført projekt – leveret til tiden.

Se yderligere om virksomhedens værdisæt og 
forretningsområder på www.dc-supply.dk.

Virksomheden har hovedsæde, produktion og la-
ger i Nørresundby samt lagerfaciliteter i Køben-
havn, Vordingborg, Odense og Århus.

Ansøgning
Send din ansøgning hurtigst muligt til: 
hr@dc-supply.dk med emnefelt  
”Økonomimedarbejder”.
Samtaler foregår løbende.


