
Senior Accounting Manager - Lynge
 

Økonomifunktionen, herunder dialog med salgsafdelingen, håndtering af kreditorhenvendelser,
koordinering af løn med ekstern outsourcing partner samt momsindberetninger mv. 
Du varetager selv den daglige bogføring.
Rapportering til koncernen sker via Finance Business Partner i GlobalConnect.
Sikring af, at månedlig, kvartalsvis rapportering til koncernen samt ekstern årsrapport er udarbejdet i
overensstemmelse med GlobalConnect koncernens regnskabsbestemmelser. 
Udarbejdelse af afstemninger, herunder finansiel controlling.
Optimering af processer og interne kontroller, herunder sikre implementering og opdatering af nuværende
arbejdsbeskrivelser. Videreudvikling af ERP til bedst mulig understøttelse af forretningsprocesser. 

Som Senior Accounting Manager hos Netteam Technology:
Bliver du en del af en international koncern, som er på en vækstrejse 
Du indgår i en organisation med et åbent og uformelt arbejdsmiljø, som værdsætter medarbejdernes
erfaring og input ift. virksomhedens videre udvikling
Du får en hverdag med mange forskelligartede arbejdsopgaver
Du får god mulighed for at udføre dit arbejde med høj grad af ansvar og medbestemmelse
Du får mulighed for kontinuerligt at udvikle dine faglige færdigheder med afsæt i ansvar indenfor
komplekse regnskabsområder
Bliver du en del af en organisationskultur, som har ærlighed og godt humør på agendaen

Du har 5 års erfaring indenfor regnskab eller revision
Du har erfaring med at arbejde i Microsoft Dynamics C5 
Du har erfaring med at samarbejde med revisor om årsafslutningen 

Trives du med at skabe transformation og vil du have impact på måden vi arbejder på hos Netteam
Technology? Så er du måske vores nye Senior Accounting Manager?
                      
I stillingen som Senior Accounting Manager hos Netteam Technology bliver du del af et ambitiøst team, hvor du
rapporterer til Finansafdelingen i GlobalConnect samt direktøren i Netteam Technology. Du får rig mulighed for
at sætte dit præg på optimering af interne processer og kontroller og på den måde bidrage til videreudviklingen
af virksomheden. Du kan regne med at få et stort ansvar, som matcher dine kompetencer. 

Om stillingen
Som vores Senior Accounting Manager får du ansvaret for følgende områder:

Om Netteam Technology

Om dig
Ideelt set: 

 

Om Netteam
Netteam er et Cisco fokuseret konsulent- og implementeringshus inden
for netværksløsninger, IT-sikkerhed, Unified Communication og
cloudservices. Virksomheden er en del af GlobalConnect og har brug for
dig, der har forståelse for kundens behov, der med afsæt i det behov.

Ansøgning
Start dato: hurtigst muligt. Vi afholder løbende samtaler og anbefaler dig
derfor at ansøge hurtigst muligt. Hvis du måtte have spørgsmål til
jobannoncen, er du velkommen til at kontakte Olof Ottoson på telefon 
+ 45 40 35 55 88.
Send dit CV samt ansøgning til oot@netteam.dk.

mailto:oot@netteam.dk

