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Randers Havn søger bogholder med bred økonomierfaring
Har du styr på tal og økonomi, kan du blive en del af et team i konstant udvikling.

Med direkte reference til havnedirektøren får du ansvaret for Randers Havns bogholderi, 

herunder regnskab og rapportering. Du får en bred vifte af opgaver, der spænder over 

alle traditionelt forekommende opgaver i en økonomifunktion såsom:

· Daglig bogføring, herunder fakturering af skibsanløb, lejekontrakter m.m.

· Debitor/kreditorbogholderi samt bankafstemninger

· Periodisk indberetning til offentlige myndigheder (moms, statistikker m.m.)

· Diverse administrative opgaver, såsom kontordrift, telefonpasning m.m.

· Klargøring og opstilling af årsregnskab til revisor

· Klargøring og opstilling af årsbudget samt løbende opfølgninger til bestyrelsen

For at sikre en betryggende overlevering af opgaver, vil den nuværende 
bogholder arbejde sammen med dig den første måned af ansættelsen.

Du er uddannet inden for økonomi:

· Du er uddannet inden for økonomiområdet - gerne fra revision - og har 
den nødvendige erfaring til både at udføre og tage ansvaret for samtlige 
opgaver i økonomifunktionen

· Du har bred erfaring med IT- og økonomisystemer - erfaring med Microsoft 
Dynamics NAV 2017 er en nødvendighed

· Du behersker Excel og word

· Du er fleksibel og motiveret for at arbejde i et team, når opgaverne overlapper 
andre fagområder

Randers Havn er en del af den ambitiøse strategi 'Byen til Vandet'

Randers Havn, en kommunal selvstyrehavn med selvstændig økonomi, er i 
rivende udvikling. Havnen er en del af byens ambitiøse strategi 'Byen til Vandet', 
som betyder, at vi konstant har fokus på at virkeliggøre udflytning af havnen til 
Sydhavnen. Planen er, at vi flytter i nyt havnedomicil i 2023.

Team Randers Havn:

Det team, du bliver en del af: 11 dedikerede medarbejdere - fire på havnekontoret 
og syv på havnens materielgård - arbejder dagligt med at servicere de cirka 500 skibe, der 
hvert år anløber Randers Havn samt havnens eksisterende og nye virksomheder.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved: Lene Steen på 89151561 i tidsrummet 08.00-12.00.

Løn: Løn efter overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og HK - du får 
også en attraktiv pensionsordning samt sundhedsforsikring.
Tiltrædelse: 01. oktober 2020.
Arbejdstid: 30 timer.
Deadline: Ansøgning sendes til mail@randershavn.dk og skal være os i hænde senest 
mandag den 15. juni 2020 - samtaler i starten af uge 34.


