Administrativ medarbejder til Ausumgaard
Ausumgaard søger en erfaren allround administrativ medarbejder med opstart i januar 2019. Du kommer
til at sidde med en bred vifte af opgaver, så det forventes, at du er velfunderet inden for regnskab og
administration, og har lyst til at blive udfordret med nye opgaver, som du måske ikke tidligere har stiftet
bekendtskab med.
Opgaverne er feks:
• Fakturering, samt daglig bogføring af debitorer, kreditorer og finans
• Debitorstyring samt betalinger i bank
• Afstemninger, momsafstemning samt interne månedsrapporteringer
• Forberedelse af årsregnskab
• Styre e-Bokse
• Søge refusion for elever
• Lave kalkulationer og optimeringer
• Indhentning af tilbud
• Generel sparring omkring økonomi
• Kontakt til kunder og leverandører af f.eks biomateriale til vores biogasanlæg
• Certificering af biogas
• Fokus på biogasdriftsøkonomi og forståelse for driften
• Kontakt til kommuner om diverse sagsarbejde og ansøgninger
• Være blæksprutte og sikre, at der bliver taget hånd om de forskelligartede administrative opgaver
Du skal have en regnskabsmæssig baggrund, og kunne arbejde systematisk og have overblik. Derudover
lægger vi stor vægt på ordentlighed både i relationer og i udførelse af arbejdet.
Vi kan tilbyde dig et spændende job på en arbejdsplads, som er udviklingsorienteret og fleksibel, og hvor
der er tæt kommunikation med ledelsen. En arbejdsplads med stærke værdier og med et godt kollegialt
fællesskab. Du vil blive tilbudt fælles måltider sammen med dine kollegaer i vores folkestue, og du vil blive
en del af et hold med stor tværfaglighed, hvor vi hjælper hinanden.
Tiltrædelse 1. januar 2019. Fuldtid/deltid. Ansøgningsfrist 7. november 2018.
Din ansøgning med CV og relevante papirer sendes til Ausumgaard, Holstebrovej 101, 7560 Hjerm
(jf.persondatalovgivningen). Ønsker du at høre mere om jobbet, kontakt da Kristian på 23956511 eller
Maria på 29252764.
Ausumgaard er et moderne landbrug, som driver 700 ha landbrugsjord og 50 ha skov. Vi producerer 500.000 slagtekyllinger årligt,
og har derudover vindmøller samt biogasanlæg. Vi arbejder også med nicheproduktion af velfærdsgrise, melorme og stenformalet
mel, og arrangerer flere større markeder i løbet af året. Vi har 17 medarbejdere, som ikke alle arbejder fuldtid. Produktionen er
fordelt på flere ejendomme, så vi har en stor bygningsmasse, hvoraf noget er fredet/bevaringsværdigt.

