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BOGHOLDER  
SØGES TIL BYGGEFIRMA I UDVIKLING 

Er du serviceminded og udadvendt? Ønsker du en stilling med god plads 
til at udvikle dig? Og trives du i fleksible og uhøjtidelige rammer? Så kan 
det være dig, vi står og mangler! 

Du bliver en del af en økonomiafdeling, der håndterer bogholderi og 
økonomistyring samt løbende service til resten af virksomheden. 

JOBBET 
Dine primære arbejdsopgaver bliver i samarbejde med økonomichefen: 

• Bogføring i NAV – debitor/kreditorbogholderi – rejsebilag mv. 
• Klargøring af materiale ved månedsrapportering 
• Diverse bogholderiopgaver – periodiske indberetninger til 

SKAT mv.  
• Deltagelse i udarbejdelse af budgetter og 

rapporteringsværktøjer 
 

Vi har en masse at lave, så alsidigheden er stor, hvis du ønsker det. 
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.  
 
HVAD FORVENTER VI? 

• Du har en regnskabsmæssig baggrund og erfaring som 
bogholder 

• Som person er du både talmæssigt og administrativt stærk 
• Du er omhyggelig, arbejder systematisk og sætter en ære i, at 

tallene stemmer 
• Du er vant til at arbejde selvstændigt og har et godt overblik, 

også når tingene går stærkt 
• Du kan anvende Excel, og evt. Power BI.  

 
Med udgangspunkt fra vores kontor i Tølløse, tilbyder vi et spændende 
og udfordrende job med en uformel omgangstone, hvor fællesskab og 
sociale aktiviteter vægtes højt.  

Løn der modsvarer dine kvalifikationer samt pensions- og sundhedsordning. 
 
SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Christian Constantin Brun på tlf. 
20 28 75 80 - Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, så indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende. 

 

OM VESTI OLSEN 

Vesti Olsen er et familiedrevet byggefirma, 
der har over 30 års erfaring og kompetencer 
inden for byggeri og projektering. 

Vores kundegruppe spænder bredt, fra 
private kunder og landbrugskunder til 
erhvervs- og institutionskunder. 

Vi indgår i alle entrepriseformer, og vi er 
kendt som en fleksibel og værdiskabende 
samarbejdspartner, der sætter høj kvalitet og 
godt arbejdsmiljø i fokus. 

I dag har Vesti Olsen ca. 50 kompetente 
medarbejdere med et stort erfaringsgrundlag. 

SEND ANSØGNING 
Har vi vakt din interesse, så send din 
ansøgning og CV til: hr@vesti-olsen.dk 

Skriv venligst "Bogholder” I emnefeltet. 

 

Byggeri i højden

Byggeri i dybden

Byggeri i udvikling
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