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A/S Poul Larsen Aut. EL & VVS Installatør i Fjenneslev, søger en dygtig 

økonomimedarbejder til et tidsbegrænset barselsvikariat på 30 timer ugentligt med start 2. 

juni 2020 til 30.april 2021. 

Økonomiafdelingen består af en bogholder og en økonomimedarbejder. 

Du vil få en central rolle i vores kreditorhåndtering, samt lønafregning til vores 

timelønnede montører i EL og VVS afdelingen, ved ferie og fridage vil du også skulle løse 

vores bogholders opgaver. 

Vi arbejder i E-Komplet som ERP system, økonomi, sagsstyring, timeregistrering, 

materialer m.v. er samlet på en platform. 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være: 

• Bogføring og kontering af kreditorfakturaer 

• Betaling af fakturaer 

• Afstemme kontoudtog 

• Lønadministration i EG Løn til timelønnede iht. EL og VVS overenskomst 

• Afstemning af løn og opfølgning af timeregistrering. 

• Backup til funktionærløn 

• Bistå til klargøring af måneds regnskab og årsafslutning 

• Finansbogføring 

• Afstemninger 

• Refusioner 

• Telefonpasning 

• Ad hoc opgaver 

Faglige kvalifikationer 

• Minimum 5 års relevant erfaring som økonomimedarbejder 

• Erfaring med kreditorworkflow 

• Lønafregning til timelønnede 

Personlige kvalifikationer 

• Du er ansvarsbevidst, løsningsorienteret, kvalitetsbevidst og faktuel 

• Du arbejder selvstændigt, omhyggeligt, struktureret og er detaljeorienteret. 

• Gode kommunikationsegenskaber. 

• Fleksibel tilgang og klar til at give en hånd med hvor der er behov for det 

• Serviceorienteret tilgang til dine opgaver og kollegaer. 

 



 

Vi tilbyder dig 

• Et spændende job i en virksomhed i udvikling 

• Kompetente kollegaer i et uformelt arbejdsmiljø 

• Lønpakke med pension og sundhedsforsikring 

 

Vil du vide mere? 

Du er meget velkommen til at kontakte Administrationschef Mogens Goldbæk på telefon 

27790590, såfremt du har konkrete spørgsmål til stillingen. 

Ansøgningsfrist er den 22. marts 2020. 

Ansøgning sendes på: mg@as-pl.dk 

Arbejdsadresse: Valborgvej 7, 4173 Fjenneslev 

 

A/S Poul Larsen i Fjenneslev og Taastrup er en kombineret elektriker, gasfyr- og VVS-virksomhed.  

Vi er 45 fagligt kompetente og uddannede el- og VVS-installatører, samt administrativt personale. 

Vi løser alle opgaver lige fra almindelige el-installationer til VVS-opgaver, video- og teledata, sikring, 

automatik, varmepumper og større industri-installationer i hele Danmark. 

 

Læs mere på www.as-pl.dk 
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