
Stillingen
Vi indsourcer lønafregning og fakturering fra vores selskab i Litauen og Davai er i gang med at udvide sine aktiviteter, 
hvorfor vi har brug for flere kompetente medarbejdere på kontoret i Grenå. I samarbejde med vores erfarne bog- 
holder og øvrige kollegaer kommer du til at håndterer bogholderifunktionen.

Arbejdsopgaver
• Lønafregning til +60 medarbejdere
• Fakturering
• Debitor/Kreditorstyring
• Bogføring
• Afstemninger/indberetninger
• Styring af varelager og opfølgning på vores større projekter. Endvidere vil der være forskellige  
 ad-hoc opgaver som vi løser i fællesskab.

Om dig
Du har erfaring med en række af ovenstående opgaver og forstår at håndtere mangeartede opgaver indenfor økonomi. 
Du har overblikket og den nødvendige struktur og detalje orientering til at sikre, at der styr på økonomifunktionen.  
Rapporteringen til ledelsen foretages af vores revisor, men du er med til at levere det nødvendige materiale, og forstår 
derfor også nødvendigheden af deadlines. Koncernen består af en række selskaber, hvorfor det er en stor fordel, hvis  
du har erfaring med økonomi i en koncernstruktur. Vi lægger vægt på godt humør og en fri og uformel omgangsform i  
et arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og støtter hinanden. 

Vi tilbyder
Et alsidigt job med mange forskellige opgaver i en international orienteret virksomhed.  
Du får fast løn, pensionsordning, frokostordning og andre personalegoder.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning på bogholderiet@davai.dk.  
For yderligere information om stillingen kontakt Kim Brüld Olesen  +45 2140 7955  
eller Birte Martinussen +45 8630 1236 eller send en mail til bogholderiet@davai.dk.

DAVAI ApS is a privately owned business, originally founded in 1984 by Kim Brüld Olesen as a one-man business. Throughout the years, the business has developed into an 
international attendant which specializes in bridge renovation, certified wind turbine service, and as a supplier of highly trained and certified manpower within a wide range 
of areas. We emphasize on quality and deadlines. We continue to develop our comprehensive database of professional, specially trained and certified employees, who are 
always ready to take on both on- and offshore tasks. All our employees have experience from projects worldwide.

Davai ApS søger en bogholder/økonomimedarbejder 
til internationalt kontormiljø 
Har du erfaring med lønafregning, fakturering, bogføring og debitor/kreditorstyring og har du lyst til at arbejde i  
en alsidig rolle i en koncern med mangeartede opgaver? Så er du måske den person Davai søger til en nyoprettet  
stilling i Grenå.

ER DU VORES NYE 

BOGHOLDER 
til vores kontor i grenaa WWW.DAVAI.DK


