
 

 

 
Regnskabsmedarbejder 
 

Simon Moos Koncernen er midt i en rivende udvikling, med stigende ordretilgang  
og en masse spændende projekter. 
Vi søger derfor en engageret regnskabsmedarbejder til vores økonomiafdeling. 
Økonomiafdelingen har det overordnede ansvar for regnskabsaflæggelsen for Simon Moos Maskinfabrik A/S 
og Simon Moos A/S Entrepriser. 
 
Arbejdsopgaver: 
Du vil få en spændende hverdag med vekslende arbejdsopgaver, på tværs af selskaberne,  
indenfor bogholderi og administration. Dette blandt andet: 
 

• Finansbogholderi 
• Afstemning af diverse konti, moms mv. 
• Indberetning af moms, statistik mv. 
• Økonomisk opfølgning på projekter 
• Lønadministration. 
• Fakturering og betalinger 
• Afstemninger og forberedelse til periode– og årsregnskaber 
• Diverse ad hoc-opgaver 

 
Om dig: 

• Du har erfaring fra en produktionsvirksomhed 
• Du arbejder struktureret, målrettet og selvstændigt 
• Du bidrager med positiv energi og er altid parat til at hjælpe med stort og småt 
• Du er løsningsorienteret og tager ansvar for dine opgaver 
• Du har lyst til at indgå i et lille team og have kontakt på tværs 
• Godt kendskab til Microsoft Dynamics C5 

 
Vi tilbyder: 
Et selvstændigt og spændende job med stor variation i opgaverne og med mulighed for at påvirke jobindhold. 
Der er rig mulighed for personlig og faglig udvikling i en uformel atmosfære med et højt aktivitetsniveau.  
Løn forhandles individuelt modsvarende dine kvalifikationer. Du tilbydes desuden sundhedsforsikring.   
 
 
Ansøgninger bedes sendt pr. mail til: job@simonmoos.com. 
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte: 
Direktør Per Madsen på: +45 51 22 69 02 eller mail: prm@simonmoos.com 

Simon Moos Maskinfabrik A/S udvikler, producerer og sælger kundetilpassede slamsugere, recyclere, samt anlæg til volumenre-
duktion, handling og hygiejnisering af slam.  
Simon Moos A/S Entrepriser er en entreprenørvirksomhed med 40 ansatte. Kernekompetencen er mobil-/on-site volumenreduktion 
af slam i forbindelse med afvandingsopgaver i ind- og udland. Derudover udfører vi et bredt spektrum af serviceydelser inden for 
traditionel slamsugning, højtryksspuling, slamhåndtering og slambehandling, TV-inspektion, tankinspektion, industrirengøring etc.  
Du kan læse meget mere på www.simonmoos.com. 


