
• Et spændende job i en unik virksomhed med engagerede kolleger
• Uformelt miljø med fokus på arbejdsglæde, teamwork og læring
• Store personlige og faglige udviklingsmuligheder
• Gode ansættelsesforhold som modsvarer dine kvalifikationer

MICHAEL PANTON LIND

KOMPETENCECHEF, NYBYG

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER |  TLF: +45 3030 8080  |  MAIL@ABCLAUSEN.DK   |  WWW.ABCLAUSEN.DK

KONTORASSISTENT
AB CLAUSEN A/S  - RÅDGIVENDE INGENIØRER 
SØGER EN KONTORASSISTENT I KØBENHAVN

AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører har 
brug for dig: Den erfarne og handlekraftige 
kontorassistent med passion for mennesker.

Rådgivende Ingeniører A/S

• Opgaver inden for debitorstying, herunder bogføring
• Opgaver inden for kreditorstyring, herunder bogføring 
• Fakturering
• Udarbejdelse af løn
• Kontrol af kørselsgodtgørelse og udlæg
• Afstemninger og periodiseringer
• Indberetninger til de offentlige myndigheder
• Refusion
• Indkøb til fællesfunktioner, herunder indhentning af tilbud
• Kundekontakt

• Et spændende job i en unik virksomhed med engagerede 
kolleger
• Uformelt miljø med fokus på arbejdsglæde, teamwork og 
læring
• Store personlige og faglige udviklingsmuligheder
• Gode ansættelsesforhold som modsvarer dine 
kvalifikationer
• En virksomhed i vækst med store ambitioner, højt til loftet 
og ikke så meget ”plejer”

DIN BAGGRUND OG PROFIL
Vi forventer at du er kontoruddannet og har + 5 års erfaring med 
at løse opgaver i krydsfeltet mellem økonomi og administration, 
og vi ser gerne, at du har erfaringer fra en lignende virksomhed.

Som person er du vedholdende, fleksibel og serviceminded. 
Du befinder dig godt i en rolle, som tovholder på en bred vifte 
af regnskabsmæssige og administrative opgaver. Du møder 
dagen med godt humør samt en positiv indstilling. Du arbejder 
selvstændigt og struktureret samt tager ejerskab for dine 
opgaver. 

For at lykkes i stillingen, skal du kunne navigere i et tempofyldt 
miljø og bevare overblikket, med fokus på at løse opgaverne.

DINE OPGAVER

VI TILBYDER

NÆSTE SKRIDT
Send os din motiverede ansøgning og dit CV til 
hr@abclausen.dk.

Vi vil gerne besætte stillingen hurtigst muligt 
og vil derfor behandle ansøgninger løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte HR leder Stefanie 
Jäke Pedersen på 2848 7070 eller
hr@abclausen.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi er en succesfuld mellemstor rådgivende ingeniørvirksomhed, 
der fokuserer på levering af bæredygtige helhedsløsninger. 
Vi er 50+ specialister, ildsjæle og fagnørder i hovedsagelig 
bærende konstruktioner. På 10. år leverer vi ydelser både som 
egenproduktion og tværfaglig styring af underleverandører 
på øvrige fag, så vi altid kan skræddersy det bedste team til 
opgaven. 

Det går stærkt hos os, og for 4. år i træk blev vi i 2019 kåret 
til Gazelle virksomhed. Men det vi er mest stolte af, er vores 
positive ånd og kultur samt de mange glade kunder vi har været 
til gavn for. 

For at kunne realisere vores ambitioner, søger vi en 
kontorassistent med lyst til at arbejde med både de 
regnskabsmæssige og de administrative opgaver. Alternativt 
forestiller vi os, at vores nye kollega er økonomiuddannet og har 
erfaring med at løse administrative opgaver.


