Dall Energy søger Regnskabsansvarlig
Vil du være med helt i front af den grønne omstilling? Er du stærk inden for regnskabs-disciplinen i
bredeste forstand? Vil du være med til at støtte op om vores team, der designer og bygger helt
unikke biomasse kraftvarmeværker, som er med til at sikre os mindre forurening i fremtiden?
....så tilbyder vi gode muligheder for udvikling i en virksomhed i vækst.
Stillingen
Som vores nye regnskabsansvarlige, vil du få den brede vifte af opgaver inden for dit felt. Rammerne
er lagt for funktionen i dag, mange af opgaverne er optimeret og sat i struktur. Dine primære opgaver
spænder over bogføring og afstemning, løn, moms, månedslukning, regnskabsrapportering,
budget/prognoser, likviditetsforecast, controling mm. Derudover klargøring til årsregnskab, herunder
udarbejdelse af materiale til revisor. Alt i alt et bredt ansvarsområde inden for økonomi, hvor der hele
tiden vil være muligheder for at udvikle nye kompetencer.
Du bliver en vigtig spiller i Dall Energy, da du vil have kontaktflade til alle afdelinger og derfor naturligt
får en central rolle.
Dine regnskabs opgaver vil fylde omkring 70%. De resterende 30% vil være en blanding af opfølgning
på igangværende arbejder på vores projekter (bogføring, opdatering af projektark, opfølgning på
timeforbrug og projektgennemgang) og opgaver af administrativ karakter. Der er desuden ansat en
administrativ medarbejder på deltid.
Faglige kvalifikationer (uddannelse/erfaring)
For at få faglig succes i stillingen forestiller vi os, at du har en regnskabsmæssig baggrund og gerne 5
års erfaring i lignende jobfunktion eller som revisor.
•
•
•
•
•
•

Stor regnskabsforståelse og bred praktisk erfaring med bogføring og momsregler
Erfaring fra projektorganisation og derved med håndtering af igangværende arbejder
Klargøring af årsregnskab til revisor
Erfaring med køb/salg over landegrænser og indberetninger til Skat
Godt kendskab til e-conomic og vant til at bruge excel og andre lign. værktøjer, på højt niveau
Gerne erfaring med lønkørsel og håndtering af støttemidler, DK og EU

Du skal kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk.
Personlige kvalifikationer
• God humor og vilje til at bidrage til det sociale fællesskab i firmaet
• Selvstændighed og en naturlig nysgerrighed og interesse for dit fagområde
• Godt overblik, omhyggelig og god systematik
• Detaljeorienteret uden at miste fokus på det endelige resultat
• I stand til at håndtere mange bolde i luften, og arbejde med deadlines
• Struktureret, vedholdende og passioneret på både kortsigtede og langsigtede resultater
Du kan forvente
Du får et spændende job, hvor du får stor indflydelse på din hverdag. Du kommer ind i en virksomhed
i vækst, og vi har vundet Gazelle prisen de seneste 3 år i træk. På kontoret er en god stemning med
højt til loftet og kort afstand til ledelsen. Vi har et minimum af bureaukrati og beslutninger kan træffes
hurtigt. Vi tilbyder gode vilkår, og du kommer til at referere direkte til vores CEO.
Vi spiser frokost sammen hver dag og har jævnligt sociale arrangementer, hvor vi tager ud og laver
aktiviteter, morer os og spiser god mad.
Området for levering af grøn fjernvarme, el og procesenergi boomer i denne tid. Dall Energy har en
unik plads i markedet, da vi med vores forgasningsbaserede løsning kan bygge anlæg, der har højere
virkningsgrad og kan benytte billigere brændsler end de fleste konkurrenter. Vi tror derfor på en
fortsat vækst for firmaet og har en spændende rejse foran os.

Stillingen er en fuldtidsstilling og du arbejder ud fra vores kontor i Hørsholm.
Praktisk
Hvis du er interesseret i jobbet, bedes du kontakte Claus Hvidkjær, Electa – 27117788.
Electa håndterer denne rekruttering på vegne af Dall Energy.
Søg stillingen her: https://www.electa.dk/jobs/1918725-dall-energy-soger-regnskabsansvarlig
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, og vi holder løbende samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Om os:
Det er Dall Energys vision at udvikle og levere ny og forbedret energi og miljørigtig teknologi til det
globale marked.
Vores fokus er igennem termiske processer at skabe fjernvarme, el og procesdamp.
Hovedformålet med den nye teknologi som vi har udviklet, er at reducere den miljømæssige
påvirkning der genereres igennem energiproduktion, og vi har derfor fokus på CO2-neutralt
brændsel, høj energi effektivitet og lave emissioner.
Se i øvrigt www.dallenergy.com

