Erfaren bogholder til stor startup i konstant udvikling
Har du erfaring med det komplette bogholderi? Og vil du arbejde i et miljø, der emmer af
bæredygtighed og entreprenørskab?
Så er det måske dig, der griber regnskabsfaklen og leder vores bogholderi sikkert over
målstregen.
Vores bæredygtige transportløsninger vinder bare frem i Europa. I takt med at vi vokser, er
det dig, der former måden, vores regnskab skal håndteres på.
GreenMobility – vi skaber fremtidens transportløsninger
GreenMobility er Danmarks førende udlejer af CO2-neutrale, højteknologiske delebiler. Du
finder vores 400 lækre, eldrevne bybiler med de ikoniske grønne logoer fordelt rundt
omkring i København, Gentofte og på Frederiksberg.
Vi er en startupvirksomhed drevet af 80 energiske medarbejdere og med over 35.000 kunder
– både private og erhverv. Nu mangler vi bare dig til at løse vores regnskabsopgaver.
”Selvom du refererer til mig, så er det dig, der er vores ekspert i bogholderi, og det er din
faglighed, der sikrer, at vi har et stabilt og sundt regnskab som fundament,” fortæller CFO og
din kommende leder Søren Kovsted.
Håndter hele vores bogholderi
Som vores nye bogholder er det dig, der sørger for, at vi har et sundt og velholdt regnskab.
Du får mulighed for at bringe hele din faglighed i spil, når du står for alt fra debet og kredit til
afstemninger og fakturering.
Derudover bliver det også dit ansvar at:
• håndtere moms – både dansk og udenlandsk
• lave indberetninger til myndigheder og klargøre materiale til revisorer
• assistere CFO’en i måneds-, kvartals- og årsafslutninger
• vejlede samarbejdspartnere i vores backend-systemer.
For at blive en succes i denne stilling, så falder du relativt hurtigt på plads i dine
regnskabsmæssige opgaver. I alle økonomiske opgaver, har du derimod altid din leder, som
du kan sparre med.
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Hvordan ser dit bogholderi ud om 5 år?
Når du træder ind på kontoret i Hillerødgade, fornemmer du straks det momentum, der på 2
år har rykket GreenMobility fra en lille startupvirksomhed til en international, børsnoteret
virksomhed. Et momentum du bliver en vigtig del af. Det er nemlig dig, som kigger på vores
processer for bogholderiet og ser på, om der er noget, vi kan automatisere, strukturere eller
effektivisere.
Som vores go-to i alt, der hedder regnskab har du en unik mulighed for at forme funktionen
og sætte dit præg på en virksomhed med seriøs vokseværk.

Erfaren regnskabsuddannet med passion for vores mission
”Det er vigtigt, at du er sikker nok i de regnskabsmæssige discipliner, så du med ro i maven
kan føre vores bogholderi. Og så må du også gerne have masser af den entreprenørånd, som
stadig er drivkraften i vores virksomhed,” fortsætter Søren om hans drømmekandidat.
•
•
•

Du har en relevant regnskabsmæssig uddannelse.
Du har erfaring med regnskab – inklusiv håndtering af moms.
Du trives med at være sparringspartner og have jævnlig kontakt med vores
samarbejdspartnere.

Er du vores nye kollega?
Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal være vores
nye bogholder? Så kan du kontakte CFO Søren Kovsted på 2330 0049.
Send din ansøgning til os på job@greenmobility.com. Vi inviterer løbende til samtale, så søg
allerede i dag.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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