
 
 

 

Er du knivskarp på timeløn og bogholderi? 
 
Motiveres du af ansvar, samarbejde og ordentlighed? 
Har du styr på bogholderi, vvs-timeløn og afstemninger? 
Trives du i en hverdag med højt humør og mange bolde i luften? 
 
Hvis ja, så er din kommende karriere måske som lønbogholder i Madsen & Kastberg! 
 
Hvem er vi? 
Madsen & Kastberg A/S er en nystartet virksomhed i rivende udvikling, som siden grundlæggelsen i 
december 2019 er vokset fra 3 medarbejdere til 62 skønne kolleger i december 2020. Vi udfører både 
klassiske serviceopgaver og større entrepriser med fokus på VVS, murer og tømrer. Vi har grundet vores 
vækst nu behov for at styrke vores administration med en medarbejder, som kan håndtere bogholderi og 
lønbehandling.  
 
Hvem er du? 
Vi ønsker os en kollega, som vil være med på vores fortsatte vækstrejse og som vil bidrage med sin erfaring 
indenfor:  
 

 Lønbehandling for timelønnede VVS’ere på overenskomst 

 Dagligt finans, debitor- og kreditorbogholderi 

 Løbende afstemninger af konti i bogholderiet 

 Klargøring af materiale ved ansættelse af nye medarbejdere 

 Oprettelse af medarbejdere i diverse systemer 

 Refusionsansøgning ved sygdom og kurser 

 Receptions- og telefonbetjening  
 
Vi søger en servicemindet kollega, som tager ejerskab og hjælper både kolleger og kunder i hverdagen. Du 
vil indgå i et tæt samarbejde med både vores HR- og økonomiafdeling om dagligdagens administrative 
opgaver. Vi håber, at du har lyst til at bidrage til den gode stemning på kontoret. 
 
Vores værdier 

Måske har du bemærket de blå trekanter i vores logo? De symboliserer blandt andet 
vores værdier FAGLIGHED, SAMARBEJDE og ORDENTLIGHED både i forhold til kunder, 
samarbejdspartnere og kollegaer. Vi synes, at det skal være sjovt at gå på arbejde, at 
fagligheden og kvalitet skal være i højsæde og at vi skal behandle hinanden ordentligt.  
 
 

 
Hvordan får du jobbet? 
Vi behøver ikke se en traditionel ansøgning, men vi vil meget gerne snakke med dig og se dit CV! Ring derfor 
til vores HR ansvarlige Emilie Sewerin Nicolaisen på 29410933 og fortæl om dig selv og dine erfaringer eller 
send dit CV til emilie@m-k.dk . Så udvælger vi kandidater til samtaler, som vi forventer at afholdt i starten 
af januar. Se gerne vores Linkedin profil, hvis du vil vide mere om os.  

 
 


