Regnskabsmedarbejder/
controller til Kreditbanken
i Aabenraa
Vi søger en kompetent regnskabsmedarbejder/controller til vores regnskabsafdeling i Aabenraa. Og gerne en medarbejder, der har erfaring fra at arbejde i
den finansielle sektor og/eller i revisionsbranchen.

· at udarbejde og
foretage regnskabsmæssige indrapporteringer til myndigheder - f.eks. indberetninger til Finanstilsynet, Nationalbanken og interesseorganisationer

Du vil få reference til bankens regnskabschef, men på udvalgte områder skal du
også arbejde tæt sammen med bankens
controllere.

· at udarbejde materiale til bankens
bestyrelsesmøder i henhold til årsplanen for bestyrelsen

Vi forventer, at du
· har erfaring i og kan lide at arbejde
med regnskabsopgaver og regnskabsrelaterede emner
· er ferm til regneark og generelt har
flair for at bruge it-systemer
· er et ordensmenneske, detaljeorienteret og udstyret med et kritisk gen
· kan arbejde selvstændigt med dine
opgaver og er vedholdende og flittig
· kan trives i et mindre pengeinstitut,
hvor du skal evne både at arbejde
med faste opgaver i et årshjul og at
tage ansvar for nye.

I samarbejde med bankens regnskabschef og controllere vil dine
primære arbejdsopgaver være
· at hjælpe med at udarbejde bankens
måneds-, kvartals-, halvårs- og årsregnskaber, herunder opgørelse af kapitalbehov, solvensbehov og risikooplysninger

· at udarbejde materiale til budgettering og budgetopfølgning
· bankens procedurer til kontoafstemning og omkostningskontrol
· definerede interne controller-opgaver.

Vi tilbyder dig
· ansættelse i et af Danmarks mest
solide pengeinstitutter
· en ramme, hvor fleksibilitet, ansvarlighed, nærvær og langvarige relationer
er på dagsordenen - både i forhold til
kunder og medarbejdere
· løn- og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifikationer og dit engagement.

Vil du vide mere om jobbet…
så kontakt regnskabschef Torben Silberbauer på telefon 7333 1757 (tosi@kreditbanken.dk) eller stabsdirektør Steen Kernfelt på telefon 7333 1750 (ske@kreditbanken.dk).

Send din ansøgning…
til Steen Kernfelt senest den 15. juni 2018.

H. P. Hanssens Gade 17 · 6200 Aabenraa · Tlf. 7333 1700 · e-mail: aab@kreditbanken.dk

Kreditbanken er Sønderjyllands lokale bank, med afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.
Vi skaber værdi til mennesker, som ønsker en sund økonomi. Vores ca. 70 kompetente medarbejdere arbejder
efter vores værdier: Fleksibel, ansvarlig og nærværende - tilsat en god portion sund fornuft.

