Accountant
Har du en baggrund i økonomi og bogføring og leder du efter nye udfordringer?
Vi søger en bogholder med store ambitioner og tilsvarende evner.
SameSystems økonomifunktion er i rivende udvikling og vi leder efter en accountant
eller assistent accountant som har lyst til at udvikle sig sammen med SameSystem.
SameSystem har ambitioner om at udvikle økonomifunktionen og i højere grad
automatisere og simplificere processer, herunder i relation til fakturering af kunder
og her har vi brug for din hjælp. Sammen vil vi forme, forenkle og udvikle
SameSystems debitor-funktion, så den bedst muligt kan understøtte den forsatte
vækst.

Din rolle i virksomheden
Description Du vil i starten få en række opgaver med selvstændigt ansvar som du vil
være med til at udvikle og vil med tiden få mulighed for at vare tage andre opgaver
eller indtage en større rolle i finansfunktionen.
Til at begynde med vil dine arbejdsopgaver omfatte:
•

Fakturering af kunder i e-conomic herunder via abonnementsmodulet

•

Ordreekspedering i Salesforce

•

Samarbejde med øvrige afdelinger om korrekt fakturering af kunder

•

Primære kontakt for kundehenvendelser vedrørende fakturering (telefon)

•

Ansvarlig for rykkerprocedurer samt inddrivelsesprocedurer i samarbejde
med eksternt inkasso-selskab

Vi klapper i hænderne hvis du
•

Ser mulighederne i de problemer der opstår og trives ved at løse dem.
Uanset om vi kalder dem problemer, udfordringer eller mulighed for

forbedringer, så opstår de og ligesom i alle andre afdelinger, så forsøger vi at
beholde det gode humør.
•

Har mod på at ”rydde op” og ønsker at levere en god kundeservice.
Funktionen skal køre som et velsmurt maskineri og derfor har vi har brug for
hjælp. Så ønsker du at trække i arbejdstøjet og få ryddet op – og kan du
samtidig møde kollegaer og kunder med et imødekommende smil – så har vi
en plads til dig.

•

Er detaljeorienteret, struktureret og systematisk i din tilgang. Måske du
endda har en forståelse for, at andre ikke nødvendigvis besidder samme
evner.

•

Trives med at indgå i et fællesskab – både i afdelingen samt på tværs af
virksomheden. Vi holder meget af vores kollegaer og deres selskab. Vi håber
at du vil gøre det samme.

•

Taler, skriver og forstår Engelsk. Vi er en virksomhed med mange
nationaliteter – både blandt kollegaer og kunder.

•

Behersker Excel i en sådan grad, at du kan arbejde med dataudtræk.

Vi tilbyder
•

Centralt placeret kontor, tæt på offentlig transport og med mulighed for
parkering. Vi ligger på Rentemestervej 2a, København NV.

•

Stærk holdånd og godt fællesskab. Vi er en forskelligartet flok, men gør vores
bedste for, at alle har en god dag – hver dag.

•

Et selvstændigt job med store udviklingsmuligheder. Vi vil meget gerne
udvikle vores medarbejdere og sætter en ære i, at rekruttere vores
fremtidige ledere fra egne rækker.

•

En mulighed for at skabe forandring. Vi skal udvikle funktionen sammen og vi
lover at lytte til dig.

•

God kantineordning. Bevares, de rammer ikke altid rigtigt, men generelt er
det rigtigt godt. Derudover har vi kage om torsdagen, køleskabet fyldt med
sodavand, energidrikke til mandag morgen, torsdag eftermiddag eller
hvornår du nu har brug for et lille skub, frugt, snacks, fredags øl m.v.

•

Balance. Vi sætter pris på, at du er fleksibel, når tingene spidser til. Omvendt
støtter vi også op om, at der findes et liv ved siden af arbejdet og at dette
ofte indebærer en masse løse ender som man skal have til at mødes.

Er du interesseret
Selvom vi gerne venter på den rette, så er der også tale om en kritisk funktion i
virksomheden, hvorfor vi løbende vil afholde interviews. Er du interesseret i
stillingen, så send din ansøgning og CV til job@samesystem.com.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt CFO, Robert Kaminski på 5433 3345.
Har du spørgsmål til virksomheden og hvad det vil sige at arbejde for SameSystem,
så kontakt Global HR Manager, Casper Eiersted på 6171 0312.

Om SameSystem A/S
SameSystem er en international Software-as-a-Service (SaaS) virksomhed med lokal
tilstedeværelse i ni lande. Vi tilbyder en skalerbar, lovgivningskompatibel, datadrevet
workforce management-løsning (WFM) skræddersyet til detail og foodservice.
SameSystem gør det muligt for detailhandlere og foodservice-virksomheder at
maksimere performance og kompetencer i deres organisationer ved at frigøre tid til
medarbejderne, reducere administrationen betydeligt og hjælpe butikker og
restauranter med at planlægge perfekt.
Vores løsning inkluderer AI-baseret forecasting, budgetbevidst planlægning,
automatisk lønbehandling, digitale kontrakter og underskrifter, tidsregistrering og
en business intelligence-funktion.
Vi er 104 dygtige medarbejdere fordelt på ni lande, og vores hovedkvarter – hvor du
skal arbejde – er i København.
Vi er alle stolte af at være en del af en hurtigt voksende virksomhed. Hos
SameSystem kan du forfølge din passion og drive og se menneskerne omkring dig
gøre det samme. Vi har en meget motiverende arbejdsplads, og selvom vi er en
etableret virksomhed, er vi alle iværksættere i hjertet
Vores kunder er forskellige og det er vi også. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til
at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap,
religion eller alder.

