PlanBørnefonden søger en stærk og serviceminded allround Senior Accountant,
som trives med de rutiner og opgaver, der ligger i driften af en finansafdeling.
Bliv del af en global organisation, der kæmper for børns rettigheder og ligestilling for piger
Du træder ind i en spændende organisation og vil få en vigtig rolle i vores finansafdeling i København. Du kommer til at indgå i et team bestående af dedikerede og dygtige kollegaer, der yder økonomisk support og assistance til resten af organisationen, og som arbejder med en ambition om at
udvikle funktionen yderligere gennem automatisering og digitalisering af opgaver og processer. Vores omgangsform er uformel, og du har indflydelse på tilrettelæggelsen af dit ansvarsområde. Du vil
selvfølgelig blive grundigt indført og trænet i dine ansvarsområder ved opstart.

Opgaveprofil
Vi søger en Senior Accountant, der selvstændigt, proaktivt og rettidigt kan udføre og kontrollere det
daglige bogholderi og diverse afstemninger, herunder bl.a.:
•
•
•
•
•

Daglig registrering af indbetalinger i CRM- og ERP-system
Likviditetsstyring, herunder ansvar for banker, konti, betalinger, overførsler m.m.
Udarbejde og opdatere diverse specifikationer og afstemninger – såvel faste månedlige afstemninger som øvrige ad hoc
Udarbejdelse af materiale til brug for regnskab og revision
Diverse ad hoc-opgaver, herunder at være back up på kreditor- og debitorbogholderiet

Vi søger en, der proaktivt, i samarbejde med resten af afdelingen, kan være med til at optimere og
dokumentere processer og forretningsgange, herunder bl.a.:
•
•
•

Optimere anvendelsen af ERP-systemets standardmoduler
Gentænke arbejdsprocesser som kan være med til at reducere manuelle/håndholdte opgaver og processer
Dokumentere processer og udarbejdelse af manglende forretningsgange

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er regnskabsuddannet og har minimum et par års erfaring med debitor-/kreditor/finansbogholderi
Arbejder selvstændigt og tager ansvar og ejerskab for opgaver
Tilgår opgaver og forespørgsler med fokus på service og positivitet
Kan bevare overblikket med mange bolde i luften og sætter en ære i kvalitet og korrekt bogføring indenfor deadlines
Trives i et dynamisk miljø med fokus på optimering
Har god, general IT-forståelse og erfaring med ERP-systemer – herunder vil erfaring med
Continias produkter, Document Capture og Expense Management være en fordel, men ikke
et krav
Er erfaren bruger af Excel – gerne på avanceret niveau
Kan begå dig på engelsk i både skrift og tale, da vi er en international organisation

Vi tilbyder
Som Senior Accountant hos PlanBørnefonden får du:
•
•
•
•
•
•

En fuldtidsstilling på 37 t/uge
Et spændende og alsidigt job, hvor du for alvor gør en forskel!
Engagerede kollegaer, der elsker at grine meget og sammen
Et uformelt arbejdsmiljø
Internationale arbejdsrelationer
En stilling i en dynamisk organisation med ambitiøse mål

Og nu mangler vi bare dig i vores team!

Ansøg nu
Send os en kort motiveret ansøgning og CV i én samlet PDF-fil til job@planbornefonden.dk
senest d. 21. marts 2022. Kun ansøgninger sendt til denne e-mail vil komme i betragtning. Skriv
”Senior Accountant” i emnefeltet. Spørgsmål vedr. stillingen kan sendes til samme e-mail.
Samtaler afholdes løbende og tiltrædelse er snarest muligt. Arbejdsstedet er Nørrebro i København.
I PlanBørnefonden kæmper vi for børns rettigheder, ligestilling og anti-racisme. Vi opfordrer alle
kvalificerede ansøgere uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder
til at søge stillingen. Vi er en børnerettighedsorganisation, og du vil som medarbejder hos os forpligte
dig på vores børnebeskyttelsespolitik, og i forbindelse med din ansættelse vil vi indhente dokumentation for en ren børneattest.

Om PlanBørnefonden
PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer. Vi er
en del af Plan International, som arbejder i over 70 lande. Vi kæmper for at sikre børn og unges
rettigheder og muligheder i verdens mest udsatte og skrøbelige områder med et særligt fokus på
pigerne, der er hårdest ramt af ulighed. Vi arbejder med store bevillinger og projekter finansieret af
bl.a. Danida, EU, ECHO og en række private fonde. Du kan læse mere på www.planbornefonden.dk

