
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Struktureret og detaljeorienteret regnskabsassistent 

 

Er du et ordensmenneske helt ud til fingerspidserne, og kan du lide struktur og systemer? Sætter du en dyd i at 

være omhyggelig, og er du samtidig nysgerrig og fleksibel? Så har vi et spændende job til dig! 

 

Vi søger en regnskabsassistent til en nyoprettet stilling på 37 timer i vores afdeling i Kolding.  

Dine arbejdsopgaver 

Som kommende regnskabsassistent i Jysk CTS sikrer vi, at du får en spændende hverdag med mange forskellige 

opgaver. Dine kommende arbejdsopgaver vil blandt andet være: 

• Købsfaktura, opfølgning på godkendelser samt bogføring 

• Registrering af indbetalinger 

• Kontakt til debitorer med forfalden poster 

• Fakturering 

• Kontrol af tidsregistreringer 

• Hotelbestillinger 

• Ordreoprettelser 

• Administrative ad-hoc opgaver  

• Dokumentation vedr. projekter herunder kvalitetssikring samt drift & vedligeholdelse 

 

 

 

Vil du med på holdet? 



  

 
 

Dine færdigheder 

For at kunne imødekomme dine spændende og forskelligartede arbejdsopgaver, ser vi gerne, at du: 

• Har god erfaring med bogholderi 

• Har kendskab til Office 365, og er vant til at bruge Excel 

• Har kendskab til regnskab med dimensioner 

• Har kendskab til lagerstyring i forhold til lokationer 

• Er struktureret og et ordensmenneske 

• Er ansvarsbevidst og løser dine opgaver med omhu 

• Bor i Trekantområdet 

Vi kan tilbyde dig: 

• Et selvstændigt job, men med fokus på sammenhold og godt arbejdsklima 

• Et stærkt team, hvor vi altid står klar til at hjælpe hinanden med at løse opgaver og problemer undervejs, så 

du aldrig står alene 

• Et arbejde med klare retningslinjer, men stadig en uformel og positiv omgangstone med flere sociale 

arrangementer 

• Et job med frihed under ansvar, hvor der er mulighed for at planlægge din arbejdsdag, som det passer dig, 

så længe opgaverne løses indenfor tidsrammen 

• Mulighed for at udvikle dine kompetencer både fagligt, personligt og uddannelsesmæssigt 

• En løn der matcher dine kvalifikationer, samt pensions- og sundhedsordning 

Hvem er vi? 

 

Jysk CTS A/S er en af de førende virksomheder inden for intelligent bygningsautomatik med voksende aktiviteter 

inden for installation, renovering og service af CTS og IBI systemer. Vi er et certificeret Honeywell, Tridium og Trend 

systemhus, og vi besidder nogle af branchens bedste kompetencer, hvilket gør, at vi leverer nogle af de mest 

effektive løsninger. 

 

Jysk CTS blev grundlagt i 2003 og har siden været under rivende udvikling. Vi har i dag har fire afdelinger og knap 

75 medarbejdere. Det der kendetegner virksomheden er, at vi alle har en passioneret tilgang til at udfordre og 

udvikle CTS-løsninger for at levere den bedste løsning og kvalitet til vores kunder. 
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Vil du være med på vores hold? 

 

Så tøv ikke med at sende din ansøgning til job@jysk-cts.dk og skriv ”6000-KON” i emnefeltet. Vi afholder samtaler 

løbende til den rette kandidat er fundet, så vent endelig ikke med at søge jobbet.  

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Hanne Elkjær på tlf. 41 78 79 99. 

Er du interesseret i at vide mere om Jysk CTS, kan du besøge vores hjemmeside www.jysk-cts.dk. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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