
Vi har forrygende travlt og søger en dygtig og engageret regnskabsassistent til bogholderiet hos My Home Møbler på 
hovedkontoret i Fårup ved Randers. Vi søger en medarbejder, som har en regnskabsmæssig uddannelse og interesse for 
bogholderi. Ser du det som en kvalitet at have styr på detaljen i en til tider hektisk hverdag, og tager du en udfordring med 
et smil, så er du måske vores nye medarbejder.

Om stillingen
Som regnskabsassistent vil du komme til at arbejde med alle velkendte regnskabsopgaver for selskaberne i My Home 
Møbler herunder daglig finansbogføring, kreditorbogholderi, betalinger, fakturering, afstemninger og periodeafslutninger 
samt hjælp til månedsregnskaberne. Arbejdsopgaverne vil også bestå af en række administrative ad hoc-opgaver herunder 
support til vores butikker og det er vigtigt, at du fremstår glad og positiv samt at det ligger dig naturligt at yde en god 
service.

Du vil indgå i et team på 5 dygtige kollegaer i bogholderiet.

Om dig
· Du har en relevant uddannelse indenfor regnskab og erfaring fra en lignende stilling. 
· Du har kendskab til Microsoft Dynamics Nav og har flair for at arbejde med IT herunder Excel.
· Du trives med at tage ansvar for dine egne arbejdsopgaver og har interesse for at udvikle og effektivisere  
   eksisterende processer.  
· Du er en kompetent IT-bruger og har let ved at sætte dig ind i nye systemer. 
· Du trives med en åben og humoristisk omgangstone. Du er engageret, troværdig og har sans for detaljer, orden,  
  systemer og kvalitet. 

Stillingen giver mulighed for en stor grad af fleksibilitet omkring arbejdstiden, men du er også indstillet på at give et ekstra 
nap med, når det kræves. Arbejdsmiljøet er uformelt med dedikerede og engagerede medarbejdere.

Om os
Vi er et møbelfirma i detailbranchen med en klart defineret vækststrategi og med butikker i Jylland, på Fyn og Sjælland, 
hvor hovedkontoret og lageret er placeret i Fårup ved Randers. For flere informationer: www.mhls.dk

Har ovenstående stilling din interesse, så send en ansøgning, bilag og CV til ansoegning@mhls.dk. 

Stillingen søges besat hurtigst muligt.
Domino Møbler ApS / My Home Møbler, Storegade 35, 8990 Fårup.

Regnskabsassistent 
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