
Struktureret
assistent til  
økonomiafdeling

Hos os er du en del af noget større
Er du hurtig på taltasterne og har du samtidig øje på detaljerne? 
Er det vigtigt du har en god arbejdsplads, og trives du ved 
rutineopgaver iblandet internationalt krydderi? Så er det nu du 
skal søge!

Økonomiafdelingen i Farsø har opgaver primært indenfor følgen-
de områder: 
• Debitorer
• Kreditorer
• Finans
• Lønninger; timelønnede og funktionærer
• HR opgaver
• Øvrige ad hoc opgaver

Personlig og faglig profil:
• Du har en god talforståelse, en relevant uddannelsesmæssig 

baggrund og gerne erfaring fra lignende stilling 
• Du arbejder selvstændigt og effektivt, og vokser med an-

svaret for dine opgaver
• Du er en positiv og proaktiv person, der kan der kan indgå i 

relationer, også internationalt.
• Du har flair for IT og kan hurtigt sætte dig ind i nye IT- 

systemer, og du har basale færdigheder indenfor Microsoft 
Office pakken

• Du er en god kollega, der bidrager til et godt samarbejde  
 
 

 

Vi tilbyder:
• En solid platform for din videre karriere indenfor økonomi
• Et alsidigt job med spændende og udfordrende opgaver i et 

internationalt miljø 
• Plads til faglig og personlig udvikling
• Mulighed for grundig oplæring og ansvar 
• Et sundt og dynamisk arbejdsmiljø med godt samarbejde og 

kollegial opbakning
• Morgenbrød og frugt hver dag 
• Aktiv personaleforening som arrangerer flere årlige sociale 

sammenkomster
• Sundhedsordning

Afdeling og placering:
Du får 4 kompetente kolleger i afdelingen, der har base på Søn-
dergaarden 28. Du refererer til regnskabschefen. 

Interesseret? 
Hvis du har spørgsmål til jobbet eller er  
interesseret i en rundvisning på virksomheden,  
inden du sender din ansøgning, så kontakt  
regnskabchef Lone Skov på tlf. 2082 4488  

Send din ansøgning til job@versalift.dk senest 23. oktober 2022
Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rigtige.
 

Har du lyst til en hverdag i en international virksomhed,  
med gode og engagerede kolleger, som hjælper hinanden?

VERSALIFT Denmark A/S 
Søndervang 3, 9640 Farsø   
Tlf. 9863 2433 
www.versalift.dk

VERSALIFT
D E N M A R K 

 
VERSALIFT Denmark A/S er del af et dynamisk internationalt team på ca. 2.000 medarbejdere, hvoraf ca. 180 arbejder i Farsø. Vi er ejet af amerikanske  

TIME Manufacturing Company beliggende i Waco, Texas. VERSALIFT Denmark A/S er eksport kontor for hele verden uden for Amerika via forhandlernetværk  
samt ansvarlig for underafdelingerne i UK, Frankrig, Spanien og Sverige. Herudover har vi egen produktion samt opbygning, montage og service af kurvelifte på vare- og lastbiler samt bilindretninger.  

Se mere på  www.versaliftinternational.com - Se firmapræsentation på YouTube her

http://www.versaliftinternational.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s 

