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Økonomi medarbejder med vægt på løn. 

Er du vores nye kollega i økonomiafdelingen på System Transport A/S i HI parken ved Herning? 

Er du en positiv teamplayer med mod på nye udfordringer så er det måske lige dig vi mangler. 

Vi søger en ny løn- og økonomimedarbejder til administrationen. 

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være: 

Afstemning og lønbearbejdning til såvel funktionærer som timelønnede. 

Lønspørgsmål fra medarbejdere 

Håndtering og indberetning af sygedagpenge 

Diverse arbejdsopgaver i kreditorbogholderiet 

 

Faglig profil 

• Du har erfaring med løn fra tidligere stillinger. 

• Du er en erfaren bruger af erp-system, gerne med kendskab til axapta 2009. 

• Du er stærk i Excel, og har flair for it. 

• Du taler og skriver engelsk og dansk 

Personprofil 

• Du er god til at bevare overblikket, og arbejde med flere bolde i luften. 

• Du skal kunne arbejde målrettet og struktureret, samtidig med at du er detaljeorienteret. 

• Du har et godt humør, er serviceminded, og har nemt ved at samarbejde med andre. 

• Du ser muligheder frem for begrænsninger. 

Vi tilbyder 

En spændende stilling i en virksomhed i udvikling. Stillingen er på fuldtid, med tiltrædelse d. 1. marts 2023 

Du bliver en del af et økonomiteam på 6 personer, i en flad organisation, med et godt arbejdsmiljø. 

Ansøgningsfrist d. 22.1.2023 

Henvendelse bliver behandlet løbende. 

Henvendelse til  

Økonomichef  Helle Galsgaard tlf.: 41746350  mail: job@systemtransport.eu 

 

Om System Transport A/S 

Med dygtige og engagerede medarbejdere, er vi en af markedets førende transport og logistikudbydere. 

I Danmark og Polen beskæftiger vi tilsammen 320 fastansatte. 

http://www.systemtransport.eu/

