
- kvalitet betaler sig

En virksomhed i positiv udvikling

VI SØGER...

STM VINDUER A/S BLANDT DE FØRENDE PRODUCENTER AF VINDUER OG – DØRE I TRÆ/ALU OG FYRRETRÆ I DANMARK. 

STM RÅDER OVER ET 17.000 M2 STORT PRODUKTIONSAREAL, HVOR PRODUKTIONEN SKER EFTER MODERNE PRODUK-

TIONSMETODER OG PÅ HØJTEKNOLOGISKE BEARBEJDNINGSMASKINER. VIRKSOMHEDEN ER EJET AF NORDANGRUPPEN, 

DER ER EN AF SKANDINAVIENS STØRSTE VINDUESKONCERNER MED OVER 2.000 MEDARBEJDERE.
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- en struktureret, detaljeorienteret 
og dygtig økonomiassistent
der selvstændigt og i team-work med vores øvrige 
regnskabsmedarbejdere, kan være med til at løse 
opgaverne i vores økonomifunktion.

DINE ARBEJDSOPGAVER:
■  Lønadministration for timelønnede
■  Finansbogføring
■  Daglig elektronisk håndtering af kreditorfakturaer  

herunder bogføring 
■  Fakturering til kunder, opfølgning på debitorer samt  

evt. rykning
■  Afstemninger til månedsafslutning og årsafslutning
■  Indberetning til offentlige myndigheder (statistik)
■  Diverse administrative opgaver

VI FORVENTER AT DU:
■  Er en teamplayer men også kan arbejde selvstændigt
■  Medvirkende til at overholdelse af deadlines
■  Selvstændigt kan løse opgaver inden for løn-,  

finans-, debitor- og kreditorbogholderi
■  Har et godt IT-kendskab

DINE KVALIFIKATIONER:
■  Relevant uddannelse og erfaring med bogholderi og  

lønadministration, gerne fra produktionsvirksomhed 
■  Struktureret og omhyggelig
■  Forandringsparat, også inden for IT
■  God erfaring med MS Excel   

HVAD KAN STM VINDUER A/S TILBYDE DIG?
Vi tilbyder fastansættelse i en 37 timers stilling i en 
virksomhed der er i en positiv udvikling. Vi har derfor 
brug for en glad og positiv kollega til vores engagerede 
og dygtige team på Langeland, hvor vi har travlt men 
stadig plads til humor.

Vores vision i STM Vinduer 
A/S er ”Perfekt Samspil”. 
Dette afspejler sig såvel 
internt i organisationen i 
den positive måde vi sam-
arbejder på, samt eksternt 
i samarbejdet med vores 
kunder og underleverandø-
rer.

Hos STM Vinduer A/S 
sætter vi en ære i at levere 
kvalitetsprodukter til tiden, 
og vi klarer en til tider 
travl hverdag med et godt 
humør – hvilket vi også 
forventer af dig.

 

Vi ser frem til at modtage en 
kortfattet ansøgning og dit 
CV på hr@stmvinduer.dk
senest den 31. oktober.

Ansættelsessamtaler vil blive 
afholdt løbende hvorfor pro-
cessen kan blive afkortet, hvis 
den rette person dukker op.

For spørgsmål er du 
velkommen til at kontakte 
økonomichef Jan Hansen 
på  +45 63 51 16 17


