Nordic Innovators søger ny, innovativ regnskabsansvarlig
Bliv en del af et ungt og spændende konsulenthus, hvor det internationale og innovative miljø er i højsæde.
Nordic Innovators er specialiseret i at søge økonomisk støtte fra nationale og især EU-støtteordninger til
udviklingsprojekter for primært små og mellemstore virksomheder.
Sammen med dine kollegaer, vil du arbejde tæt sammen med mange forskellige innovative og interessante
virksomheder fra hele Europa. Vi er i dag mere end 40 medarbejdere fra 15 forskellige nationaliteter, der sætter
baren højt! Vi er fordelt på fire kontorer i henholdsvis Danmark, Norge og Spanien. Du vil høre til i de smukke
omgivelser og lokaler i Trørød, tæt på Vedbæk.
Jobbeskrivelse
Vi søger en skarp regnskabsansvarlig på fuldtid med fokus på varetagelse af alle alsidige regnskabs- og
bogføringsmæssige opgaver for Nordic Innovators P/S og relaterede selskaber. Udover varetagelse af den
almindelige bogføring, har vi brug én, der kan tage det overordnede ansvar for økonomistyringen.
Nordic Innovators oplever i øjeblikket høj vækst, både i ind- og udland, så forventningen er, at økonomistyring
og planlægning på sigt vil være dine primære opgaver. Du vil derfor få ansvaret for en regnskabselev eller lign.,
der kan tage sig af den daglige bogføring.
Dine kvalifikationer
• Relevant regnskabsmæssig baggrund/uddannelse
• Gode IT-kundskaber er en forudsætning, da vi omfavner alle muligheder for at kunne digitalisere og
automatisere.
• Du skal du være i stand til at arbejde selvstændigt, være pro-aktiv og bevare overblikket i situationer
med forskelligartede arbejdsopgaver.
• Det forventes, at du kan kommunikere både på dansk og engelsk i skrift og tale, da engelsk er
hovedsproget.
• Kendskab til spansk vil være en fordel, men ikke et krav.
• Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Your Success Is Our Success
Det siger vi til vores kunder og ikke mindst til vores team. Det er aldrig kedeligt at være en del af Nordic
Innovators – og via din egen motivation har du mulighed for at påvirke din faglige og personlige udvikling. Vi er
et dynamisk team, der trives godt i det, til tider, hektiske miljø. Vi omfavner udfordringerne og mulighederne,
der er med til at udvikle vores forretning. Selvom vi har travlt, hersker der altid en afslappet og venlig
atmosfære.
Vi sørger for at have det sjovt sammen og har flere sociale arrangementer i løbet af året – og ikke at
forglemme, bordfodbold kampe hver eneste dag. Udover et godt arbejdsmiljø, har vi også pensionsordning,
privat sygesikring, lækker frokostordning og meget mere.
Er jobbet noget for dig?
Så send din ansøgning og CV til hk@nordicinnovators.dk gerne hurtigst muligt, da snarest tiltrædelse er mulig.
Ønsker du yderligere information om jobbet, så kontakt partner, Henrik Kemp: hk@nordicinnovators.dk eller på
31 52 32 36.
Du kan læse mere om Nordic Innovators på www.nordicinnovators.com eller LinkedIn.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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