
 
 

Bogholder med sans for det alsidige. 
 

 Trives du med alsidige og udadvendte arbejdsopgaver i et dynamisk firma, 
hvor du kender dine arbejdsopgaver og dit ansvarsområde? 

 Har du lyst til at arbejde i et ekspanderende firma, som handler med 
økologiske varer af høj kvalitet? 

 Har du let ved at imødekomme krav om høj kvalitet og rettidig omhu? 
 
Hvis ja, så er Naturesource noget for dig.  
 
Naturesource er en virksomhed i vækst. Kontor og lager ligger i dejlige 
landlige omgivelser på en gård 10 minutter nord for Ringsted. Vi er 4 personer 
på kontoret og varetager, hver især vore ansvarsområder. Vi har et positivt 
arbejdsmiljø og vi ved hvad der skal til for at skabe vækst og arbejder derfor 
professionelt og koncentreret.  
 
Vi lægger vægt på dyder, som Ansvarsbevidsthed, Kvalitet og Rettidig omhu. 
 
Vi søger er fuldtidsmedarbejder, som skal varetage følgende arbejdsopgaver: 
 
Bogføring:  
Ansvaret for den daglige bogføring, herunder 
Debitor- og kreditorstyring, afstemninger og rykkerprocedure 
Finansbogføring, herunder løn 
Månedsafslutninger og ledelsesrapporteringer 
Betale regninger 
Matche fakturaer mod leverancer 
Ordrehåndtering: 
Ordremodtagelse 
Kommunikation med lageret omkring ordre 
Håndtering af kundehenvendelser omkring ordre og leveringer 
Fakturering 
Rapportering til det offentlige: 
Intrastat 
Diverse afgifter 
Øvrige: 
Ansvarlig for prisudregninger, prislister og afgiftsberegninger i Excel 
 
Dine kvalifikationer: 
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring fra job indenfor 
bogholderi. 
 
Du arbejder struktureret og effektivt, samtidig med at du kan styre din dag og 
kvalitetssikre det arbejde du udfører. 



 
Du har meget fine kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt. 
Du har let ved at give god service og har lyst til at give enhver kunde en god 
oplevelse. 
 
Det forventes at du har erfaring med e-conomic og er stærk i Excel, og at du 
er i stand til både at anvende og udvikle i Excelark. 
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den helt rette. 
Planlagt sommerferie respekteres. Ansøgningsfrist: 10. maj 2012. 
 
Ansøgningen sendes til Naturesource, att. Henrik Bjerring på 
hb@naturesource.dk. 
 
 


