
Vi søger en ny kollega til vores regnskabsafdeling. Vi er i gang med at opbygge og styrke kompetencerne i 
økonomiafdelingen, hvilket blandt andet indebærer etablering af en samlet regnskabsafdeling på Esmarks  
kontor i Bjerregård. Du kommer til at referere til vores nyansatte økonomi- og HR-chef.   

Arbejdsopgaver:
• Kreditor- og debitorbogholderi
• Lønforberedelse til Dataløn - Bluegarden
• Administration af forsikringer
• Afstemning og forberedelse til månedsregnskab
• Afregning af husejere, herunder kontakt til husejere 

Vi forventer, at du:
• Har erfaring indenfor regnskab, f.eks. som regnskabsassistent eller lignende  
• Er struktureret, faglig dygtig og har et positivt livssyn
• Er nysgerrig på at lære

Du kan styrke dine muligheder, hvis du:
• Har erfaring med lønadministration
• Har erfaring med e-conomic
• Kan en smule tysk

Vi tilbyder dig:
• En fleksibel arbejdsplads, hvor arbejdstid kan tilpasses efter dine behov 
• En arbejdsplads med stærke menneskelige værdier og en arbejdsplads i vækst
• En afvekslende arbejdsdag med bred kontaktflade og varierede opgaver
• Ansættelse i en spændende og vækstorienteret virksomhed 

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Lyder ovenstående som noget for dig, så send ansøgning, CV og relevante bilag til job@esmark.dk  
– gerne så hurtigt som muligt, da vi løbende kalder ind til samtale.

Yderligere information:
Du er velkommen til at kontakte økonomi- og HR-chef Lars Hornshøj Vestergaard på tlf. 2256 4959.
 

VI SØGER EN DYGTIG OG ENGAGERET  
REGNSKABSASSISTENT

Esmark Feriehusudlejning blev grundlagt i 1965 og har i mere end 50 år givet vores gæster uforglemmelige ferieminder 
på deres sommerhusferie ved Vesterhavet. 

Vi elsker mennesker og det smitter af på vores mange gæster, som kommer igen år efter år.  
I hverdagen hjælper vores 4 kerneværdier nærvær, passion, ansvar og fællesskab os med at levere serviceoplevelser i 
særklasse til både husejere, feriegæster og samarbejdspartnere.

Har du lyst til at møde vores passionerede medarbejderteam?  
Så kig forbi os på esmark.dk.


