
 
 

 

Er du vores nye super-bogholder?  
 
Motiveres du af ansvar, samarbejde og ordentlighed? 
Har du styr på bogføring, afstemninger, moms og betalinger? 
Trives du i en hverdag med højt humør og mange bolde i luften? 
 
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 65 skønne kolleger i sommeren 2021. Vi udfører både 
serviceopgaver og større entrepriser med fokus på VVS, murer og tømrer. Vi har på grund af vores vækst 
behov for en ny kollega, som kan varetage vores daglige bogholderi. 
 
Hvem er du? 
Vi ønsker os en kollega, som vil være med på vores vækstrejse og som vil bidrage med sin erfaring indenfor:  

• Kreditor: bogføre indkomne faktura (størstedelen kommer elektronisk) og betalinger via betalingsfil 

• Debitor: intern afregning mellem selskaber, bogføre indbetalinger og rykning af debitor 

• Bankafstemning og afstemning af firmakort 

• Momsindberetninger  

• Månedsafstemning og udarbejdelse af balancer samt opdatering af budgetark 

• Afskrivninger og periodiseringer 

• Klargøring til årsregnskab 

• Sparring med ledelse og projektledere 
 
Vi forestiller os, at du kommer fra en lignende stilling eller fra revisionsbranchen og at du har minimum 5 
års erfaring med ovenstående opgaver samt et indgående kendskab til Excel og regnskabsprogrammer. Du 
vil i dagligdagen være ansvarlig for vores bogholderi og vil være i løbende dialog med vores direktion og 
vores eksterne controller, som du også kan spare med. Vi ønsker os en kollega, som kan arbejde 
selvstændigt, tage ansvar for opgaverne, have mange bolde i luften og som kan dykke ned i detaljen og få 
tallene til at stemme. Vi håber også, at du har lyst til at bidrage til den gode stemning på kontoret.  
 
Vores økonomisystem E-komplet er meget intuitivt og du vil få grundig oplæring af E-komplets konsulent. 
E-komplet er lavet til håndværkere og indeholder alt fra elektronisk fakturaindlæsning, alle bilag, 
timeregistreringer fra svendene, godkendelsesflow, sagsstyring og budgetter.     
 
Vores værdier 

Måske har du bemærket de blå trekanter i vores logo? De symboliserer vores værdier 
FAGLIGHED, SAMARBEJDE og ORDENTLIGHED både i forhold til kunder, kollegaer og 
samarbejdspartnere. 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. Vi har en 
uformel tone og nyder gerne en fredagsgin eller tænder grillen til frokost. Vi vægter 
det sociale højt og vores personaleforening inviterer til arrangementer i løbet af året. 

 
Hvordan får du jobbet? 
Vi behøver ikke en traditionel ansøgning, men send os meget gerne dit CV og et par ord om dig selv til vores 
HR ansvarlige Emilie Sewerin Nicolaisen på emilie@m-k.dk . Hvis du har spørgsmål til stillingen, så ring 
gerne til Emilie på 2941 0933. Vi udvælger løbende kandidater til samtaler, som vi forventer at holde i 
starten af august, idet stillingen ønskes besat snarest muligt. Se gerne vores Linkedin profil eller www.m-
k.dk, hvis du vil vide mere om os.  
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