Løn- og økonomiassistent
Til den fælles administration for Dragsholm Slot, Brdr. Price restauranterne og Jørgensens Hotel søges en fagligt dygtig løn- og
økonomiassistent, der har stor erfaring med overenskomster, løn og bogføring.
Administrationen holder til på Rosenborggade tæt på Nørreport station, hvor vi sidder 12 medarbejdere. Vi er en organisation i
udvikling og arbejder løbende på at optimere vores processer og systemer. Vi har ambitioner om åbning af flere restauranter og
hoteller.
Som løn- og økonomiassistent kommer du til at indgå i et team med 4 engagerede kollegaer i økonomi og HR. Vi arbejder med faglig
stolthed og prøver altid at gøre vores bedste, og for den rette medarbejder vil der være god mulighed for selvstændighed og
udvikling.
Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i:
Personale/løn i samarbejde med HR:
• Løn til timelønnede og funktionærer
• Bogføring af løn og lønafstemning
• Elevadministration
• Refusionsansøgninger
• Vedligeholdelse og oprettelse af stamdata i vagtplans- og lønsystem
• Sikre at gældende regler, såsom overenskomster, lokalaftaler og lovgivning overholdes
Økonomi:
• Betalinger
• Afregninger af moms, skatter og afgifter
• Intercompany afregninger og afstemninger
• Assistance med månedsafslutninger
• Backup til økonomi
Kvalifikationer og kompetencer.
Fagligt ønsker vi at du:
• Har en relevant uddannelse indenfor regnskab og økonomi
• Har stor erfaring med løn og overenskomster - gerne fra hotel- og restaurationsbranchen, men ikke et must
• Gerne har kendskab til dataløn og Navision/Business Central
Som person er du:
• Fleksibel og omstillingsparat
• Selvstændig, struktureret og engageret
• Glad, positiv og serviceminded
• Bidrager til et dynamisk miljø med ”højt til loftet”
Vi tilbyder:
• En fuldtidsstilling med konkurrencedygtig løn, pension og gode personaleforhold
• En afvekslende stilling med mulighed for at være med til at sætte sit eget præg
• 3 stærke og ekspansive brands i hotel- og restaurationsbranchen, hvor ikke to dage er ens
• En uformel og humoristisk omgangsform med dygtige og engagerede kollegaer
Har ovenstående vakt din interesse, så send hurtigst mulig din ansøgning med CV til Charlotte Axelgaard på c.axelgaard@dragsholmslot.dk
Spørgsmål til stillingen kan stilles til ovenstående mail eller pr. tlf.nr. 40 95 06 65.
Tiltrædelse snarest mulig - samtaler vil blive afholdt løbende.
Læs mere om vores brands på www.dragsholm-slot.dk, www.brdr-price.dk og www.byens-hotel.dk

