
Læs mere om os på miltonhuse.dk

Økonomiassistent 
Er du en struktureret økonomiassistent, som trives med at have man-
ge bolde i luften? Så er det måske dig vi leder efter til vores team. 

Jobbeskrivelse
I denne stilling bliver du en del af økonomiafdelingen på hovedkon-
toret i Horsens, hvor du får 7 engagerede kollegaer. Vi arbejder 
tæt sammen med de øvrige afdelinger i virksomheden og du får en 
bred kontaktflade både internt og eksternt. 

Opgaver, du kan glæde dig til
Dine opgaver vil være både udfordrende, alsidige og af mere 
tilbagevendende karakter. Mere specifikt kommer du med reference 
til den økonomiansvarlige til at arbejde med:
- Fakturering
- Tinglysning
- Kontakt til og dialog med forsikringsselskaber
- Telefonpasning af virksomhedens hovednummer
- Modtagelse af kunder
- Øvrigt kontorarbejde 
- Ad hoc opgaver

Dine kvalifikationer
- Relevant regnskabsmæssig uddannelse samt erfaring fra lignende   
  stilling
- Du er en erfaren bruger af ERP-systemer. Er du vant til at arbejde i  
  Navision er det en fordel.
- Du er en erfaren bruger af office-pakken
- Du har viljen til at ville lykkes og en professional og tillidsvækken- 
  de fremtoning.
- Trives med et vist omfang af faste tilbagevendende opgaver 

- Du er er god til at eksekvere, få noget fra hånden - og sætter en  
  ære i at overholde deadlines. 
- Kendskab til byggebranchen og/eller ejendomsbranchen vil være        
  en klar fordel
- Bopæl i nærheden af Horsens

Vi tilbyder
- Mulighed for at blive en del af et stærkt team i en spændende  
  virksomhed
- Stor mulighed for faglig og personlig udvikling i en virksomhed i    
  vækst
- En spændende, alsidig og udfordrende hverdag
- Frihed under ansvar i en uformel organisation

Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer/uge med tiltrædelse 
senest d. 1/6 2019. Vikariatet løber som minimum til 30/4 2020 
og med mulighed for efterfølgende fastansættelse.

Sådan søger du jobbet
Send snarest muligt dit CV, ansøgning og motivation for jobbet til 
job@miltonhuse.dk. Angiv venligst ”Økonomiassistent - barselsvi-
kariat” i emnefeltet. Ansøgningsfristen er den 15/4 2019, og vi 
indkalder løbende til samtale. 

Spørgsmål?
Kontakt Økonomiansvarlig Michael Hvid på mobil: 61692215.

Vi hører gerne fra dig hurtigst muligt og glæder os 
til at invitere dig med ombord på en spændende rejse.

Milton Huse er en solid familiejet virksomhed fra 2013. Siden opstarten har vi oplevet stor vækst og leverer et positivt regnskab år efter år. Dette er bemærket med Børsens 
Gazelle 2017 og igen i 2018. For dig som nybygger giver det naturligvis en tryghed i at vælge os som din professionelle samarbejdspartner. Vi er erfarne, bygger årligt 

hundredvis af huse med største omhu - og sætter en ære i at levere til prisen og aftalt tid. Naturligvis.


