
ROSEMUNDE COPENHAGEN SØGER 
FINANCE ASSISTANT

Hos Rosemunde har vi fart på og søger derfor en ny kollega, som 
dels har grundlæggende regnskabserfaring og –interesse, men som 
samtidig har en interesse i at arbejde med beslægtede opgaver inden 
for administration, IT, HR mv.

Du skal hjælpe med den løbende drift i regnskabsafdelingen og 
medvirke i udviklingsprojekter inden for økonomi og IT samt bistå 
resten af organisationen, når behov opstår. I dagligdagen har du en 
uformel dialog med CFO’en om fordeling og løsning af afdelingens 
økonomiopgaver. 

OP GAV E R O G A N S VA R S OM R Å DE R :  

Dine opgaver er bl.a.: 

• Grundlæggende daglig drift i økonomiafdeling, herunder    
 finansbogføring, betalinger, løn, moms, afstemninger 
• Økonomistyring, herunder månedsrapporter, årsrapporter   
 (dialog med revisor), budgetter samt controlling af omkostninger, 
 likviditet, risiko og lønsomhed  
• Procesoptimering af allerede etablerede processer vha. IT-  
 understøttelse 
• Ad hoc administrative opgaver 

V I  T I L BY DE R DIG: 

• Et spændende job i en virksomhed i stor udvikling 
• En alsidig arbejdsplads med ansvar, indflydelse og spændende  
 udfordringer 
• Nogle fantastiske kollegaer, personalegoder samt 6. ferieuge 
• En dynamisk hverdag med en stor kontaktflade 
• En attraktiv, engageret og travl arbejdsplads med fokus på   
 ambitioner

K VA L I F I K AT ION E R O G E R FA R I N G: 

• Relevant erfaring/uddannelse inden for økonomi og regnskab 
• Arbejdsom, fleksibel og målrettet, da vi har fuld fart fremad  
• Nysgerrig på at bidrage til og hjælpe i organisationen, når behov  
 opstår 
• Du skal være stærk i ERP-systemer og Excel og være nysgerrig på  
 nye digitale teknologier

A N S Ø GN I N G:  

Ansøgningsfristen er den 5. april 2021, men send allerede din 
ansøgning nu, da vi løbende indkalder til samtaler og afslutter 
processen, når den rette kandidat er fundet. Send din ansøgning på 
e-mail til job@rosemunde.com.

Vores mission hos Rosemunde er “a luxury feeling – every day”. Det er den røde tråd i alt lige fra design og messer til kundeservice i butikkerne. Rosemunde har egen webshop. 

Derudover eksporterer Rosemunde til 24 lande, og vores kollektioner er præsenteret i mere end 1500 butikker verden over. Læs mere på www.rosemunde.com.


