
 
 

ØKONOMIASSISTENT TIL LØN OG BOGHOLDERI     

Bache A/S er Danmarks største Iveco forhandler.  

Virksomheden beskæftiger 75 medarbejdere fordelt på afdelinger i Padborg, 

Kolding, Vejle, Århus og Esbjerg. På vores værksteder klarer vi reparationer og 

service af Iveco, men også alle andre mærker af lastbiler og varebiler.  

 

Virksomheden søger nu en erfaren, allround økonomiassistent, der også har 

erfaring med lønfunktion.  

 

Se mere på www.bache.dk 

 

Trives du med en alsidig hverdag med stor variation i opgaverne og 

kan du agere i en dynamisk organisation?  
 
 

SOM ØKONOMIASSISTENT 

bliver du en del af økonomi/administrationsafdelingen sammen med to andre 

kollegaer og har en tæt dialog med ledelsen. Du får domicil i virksomhedens 
centrale funktioner i Padborg, der servicerer virksomhedens fem afdelinger.  

 

Dine primære opgaver bliver  

 
• Ansvarlig for lønfunktionen (ca. 35 funktionær og 40 timelønnede)  

• Daglig ajourføring af ind- og udbetalinger  

• Debitorbogholderi  

o Oprette, kreditvurdere og vedligeholde stamdata på debitorer  
o Udsende kontoudtog, rykkere m.v. til kunder samt inkasso  

• Diverse ad hoc-opgaver. 

 

Om dig  
Du har flair for tal samt god økonomisk sans og forretningsforståelse.  

Det er ikke afgørende, at du har kendskab til alle ovenstående opgaver, men 

at du har lyst til at lære nyt og udvikle dig fagligt. Fra tidligere stillinger har du 

formentlig erfaring inden for løn, regnskab, økonomi eller administration. Du 

har flair for IT og kommer gerne med input til forbedringer af processer og 
arbejds-flows, så vi hele tiden arbejder på at gøre tingene smartere og bedre.  

 



 

Du har gode sprogkundskaber og taler dansk, engelsk og gerne tysk. Du 

arbejder selvstændigt og med høj kvalitet, og du sætter en ære i at have styr 

på dine opgaver. Det er vigtigt, at du er struktureret og formår at holde 

overblikket i en travl hverdag.  

 

Du er engageret 

- og dine kolleger betegner dig som en god holdspiller, der har lyst til at 

kommunikere på alle niveauer – og som sætter en ære i at levere en god 

service til kunder og kolleger.  

Din tilgang til opgaverne er struktureret, ansvarsbevidst og serviceminded. Du 

er vedholdende, systematisk og du har en analytisk og operationel tilgang til 

opgaverne.  

 

Ønsker du at høre mere 

Så kontakt Managing Partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 

3092 7123 – eller send din ansøgning og dit cv – gerne snarest muligt - på 

brodal@brodalsearch.dk.  Vi behandler ansøgerne løbende.  

mailto:brodal@brodalsearch.dk

