
 

ØKONOMIASSISTENT TIL TV SYD  
  

TV SYD, der har domicil i et naturskønt område i Kolding – tæt på motorvejen, er en 

spændende arbejdsplads.  

 
Selskabet er et af de otte regionale Mediehuse i TV 2-familien og drives som et 

selvstændigt selskab. 

TV SYD beskæftiger p.t. 81 medarbejdere, herunder journalister, teknikere og 
administrative medarbejdere.  

 

Til økonomiafdelingen søger vi en økonomiassistent, som har erfaring med finans-, 
debitor- og kreditorbogholderi – og som kan varetage lønbehandling for samtlige 

medarbejdergrupper.  

 

Se mere på www.tvsyd.dk 
 
 

Har du stærke kompetencer inden for regnskab / bogføring – og godt 

kendskab og interesse for løn – så venter der dig en spændende 
udfordring i en afdeling, hvor du får mulighed for at sætte dit præg. 

  
 

SOM ØKONOMIASSISTENT 
får du ansvaret for en bred vifte af opgaver. Du indgår i et team med syv kolleger i 

administrationsafdelingen og refererer til økonomichefen. Dine arbejdsopgaver 

spænder bredt og omfatter som udgangspunkt: 
 

• Lønbehandling for funktionærer og timelønnede 

• Håndtering af sygemeldinger 

• Finansbogføring 

• Debitor- og kreditorbogholderi 

• Afstemning af bank 

• Statistikker 

• Refusioner. 

 

Men derudover vil du få et tæt samarbejde med afdelingens controller og planlægger 
om de øvrige administrative opgaver, hvor der vægtes teamwork omkring de kritiske 

opgaver ved fravær. Den tidligere økonomiassistent har fået andre opgaver i 

organisationen, men står gerne til rådighed med eventuelle spørgsmål i 

indkøringsperioden. 



 

Der vil være mulighed for en arbejdsuge på 30 timer.  

 
Du er engageret  

og initiativrig samt naturligvis en økonomisk og administrativ orienteret 
”håndværker”. Du har lyst til at kommunikere på alle niveauer og dine kolleger 

betegner dig som en god holdspiller.   

 

Din tilgang til opgaverne er struktureret, ansvarsbevidst og serviceminded. Du er 
vedholdende, systematisk og har en analytisk og operationel tilgang til opgaverne.  

Generelt motiveres du af et selvstændigt ansvar – og har en proaktiv indstilling til 

opgaverne. 
 

Du har  

en relevant økonomisk uddannelse og minimum fem års erfaring fra en 
økonomiafdeling, hvor du har opnået erfaring med både finans-, debitor- og 

kreditorbogholderi – samt løn. 

 

Du har flair for IT og er en habil Excel bruger. Det er en fordel, såfremt du har 
kendskab til Navision. TV SYD anvender derudover lønsystemet Lessor. 

 

 
Vi tilbyder:  
Et spændende, alsidigt og udfordrende job i en spændende organisation, der er under 

forandring, og hvor du har mulighed for at sætte dit præg på afdelingen.  

Vi vægter et godt arbejdsmiljø, hvor vi for tiden arbejder med psykologisk tryghed, 

høj grad af medarbejderinvolvering og løbende udvikling af alle ansatte. Vi har 

desuden indført røgfri arbejdstid.  

Du vil opleve en stor grad af frihed og fleksibilitet i dit arbejde. F.eks. har du også 

mulighed for at arbejde to dage hjemmefra.  

Ønsker du at høre mere 

Så kontakt Managing Partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092 7123 

– eller send din ansøgning og dit cv på brodal@brodalsearch.dk – gerne snarest 
muligt, idet vi afholder samtalerne løbende. Din henvendelse behandles strengt 

fortroligt.  
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