Juelsminde, 2. november 2017

JOB I HM

ØKONOMIMEDARBEJDER /
CONTROLLER
Har du lyst til at blive en del af økonomiafdelingen hos HM?
Du bliver en del af et dynamisk team, hvor du vil få gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.
OM JOBBET
Du bliver en del af et team på seks personer, der dækker alle
opgaver indenfor økonomi. Det overordnede formål med din
stilling er, at sikre høj kvalitet og forretningsmæssig værdi af
finansiel rapportering og økonomiske analyser:
✚ Udarbejdelse af månedsregnskab for ét eller
flere selskaber.
✚ Afstemninger og opgørelser.
✚ Udarbejdelse og analyse af vognregnskaber.
✚ Optimering af vores IT-systemer og rutiner
– gerne kendskab til NAV.
✚ Erfaren bruger af Excel / kendskab til MS Office.
✚ Ad hoc opgaver indenfor regnskab og controlling.
DIN PROFIL
Du har en grundlæggende erfaring med regnskab og rapportering fra en lignende stilling, gerne i en vognmandsforretning. Alternativt kan du have praktisk erfaring som konsulent inden for økonomistyring eller som revisor.
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesbaggrund inden for
regnskab eller økonomistyring fx en HD, eller anden relevant
uddannelse. Du er imødekommende, loyal og selvstændig.
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VI TILBYDER
Hos HM kan vi tilbyde dig et godt samarbejdsklima, gode kollegaer og spændende arbejdsopgaver. Du får mulighed for at
anvende og videreudvikle dine analytiske evner og procesoptimeringskompetencer. Du kommer til at deltage i arbejdet
med at omsætte teori til praksis gennem anvendt økonomi og
bidrage med input og analyser. Du bliver en del af en virksomhed, der er kendetegnet ved at have højt til loftet, ærlighed
og store ambitioner. Vi er en virksomhed, der er præget af
forandringer og med fokus på resultater. Du tilbydes løn efter
kvalifikationer, pension og sundhedsforsikring.
SÅDAN GØR DU
Vi ønsker stillingen besat snarest, og alle ansøgninger behandles løbende. Send din motiverede ansøgning vedlagt
dit CV på mail til job@hm-as.dk mærket »Økonomimedarbejder/controller«. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Liselotte Furnes på tlf. 20 90 63 94.
NB. Ultimo 2017 flytter virksomheden til Orionvej i Horsens,
kun to km fra frakørsel 56, Horsens Syd.
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HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev overtaget i
2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var der 40 medarbejdere – i
dag er vi 140 medarbejdere. I dag omfatter HM Koncernen 13 selskaber hvor af
de største er HM Entreprenør, HM Logistik og HM Grus. HM Entreprenørs kerneområder er jord, kloak, beton og belægning. Vore kunder er offentlige, kommunale, forsyningsselskaber, hovedentreprenør og private virksomheder. Vi arbejder i
hele Danmark og følger vore kunder til Sverige og Tyskland.
Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk

Du er udadvendt og sætter en ære i at levere en stabil og høj
kvalitet i opgaveløsningen. Du motiveres af udfordringer og
af at yde dit bidrag til løsninger og nye tiltag. Det er vigtigt,
at du formår at opbygge gode relationer til kollegaer og de
ledende medarbejdere i virksomheden baseret på tillid og
kvalitet i opgaveløsningen.
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besøg os online på hm-as.dk

HM Logistik har to år på bagen og tæller i dag ca. 40 biler. Vores kerneområder
er entreprenør- og blokvognskørsel, kran/grab-arbejde og træfældning. Udover
at servicere HM koncernen har vi kunder indenfor maskinhandlere, forsyningsselskaber, kommuner, gartnere, entreprenører, vognmænd, stevedore, genbrugspladser, grusgrave og jorddeponi. HM Koncernen tilbyder vore kunder en totalløsning inden for entreprenørarbejde, råstoffer, genbrug og vognmandstransport.
En væsentlig faktor for vores vækst er, at vi tør udfordre, hvad der er muligt i
branchen, vi leverer kvalitet og er ordholden. Vi involverer vores dygtige og kompetente medarbejdere, og arbejdsglæde altid er på dagsordenen.

