Vil du med på rejsen?
Så send din ansøgning og dit
CV på job@scalepoint.com
Der indkaldes til samtaler løbende..

Ambitiøs financial assistant til Scalepoint
Mod nye højder
I Scalepoint stiler vi mod stjernerne. Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil erobre verden. Vi hjælper vores kunder – 26
forsikringsselskaber i fem europæiske lande – med at hjælpe deres kunder. Og vi gør det godt.
Lige nu søger vi en ambitiøs Financial Assistant til vores Finansfunktion. Som en del af teamet vil du få ansvaret for dele
af den daglige drift i finansafdelingen og du vil have mulighed for at påvirke dine arbejdsopgaver. Vi tilbyder en arbejdsplads med et yngre, innovativt og uformelt arbejdsmiljø med stærke samarbejdsrelationer. Vores samarbejde internt og
eksternt er kendetegnet af høj faglighed og selvstændighed med ansvar for egne opgaver. Vi er resultatorienterede - hos
os gør både enkeltpersoner og teamet en forskel.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
•
•
•
•

Bogføring af leverandørfaktuarer igennem Document Capture
Kontakt med leverandører og håndtering af fejlfakturaer
Afstemning af kreditorer
Diverse bogførings- og afstemningsopgaver

Hvilken nørd er du?
Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – lige som dig – elsker at gå på arbejde. Og vi glæder os til at arbejde sammen med dig, hvis:
•

Du har en relevant økonomisk uddannelse og gerne flere års erfaring som accountant eller financial assistant.
Du vil få en central rolle i finansfunktionen og det er vigtigt at du kan vise drive, samtidig med at du bevarer
overblikket og roen i en til tider hektisk hverdag

•

Du er initiativrig og konstruktiv.
I Scalepoint arbejder vi konstant med forbedringer, specielt effektiviseringer og digitaliseringer, og vi forventer
derfor, at du kan bidrage til vores fortsatte udvikling.

•

Du er udadvendt og positiv.
I Scalepoint fokuserer vi på team effort, og det er derfor vigtigt, at du er en team player

•

Du taler og skriver engelsk
I Scalepoint er vi 160 ansatte fordelt på flere lokaliteter i Europa, og engelsk er derfor vigtigt at beherske.

•

Du har erfaring med at arbejde i Navision.
Vi arbejder med NAV 2016. NAV indgår som en central del af produktet og det vil være en klar fordel, hvis du
har kendskab til det.

Vi tilbyder tilgengæld:
Når en medarbejder får en god ide, er der luft til at udvikle den i Scalepoint. For det er vores grundholdning, at det kræver ambitioner at erobre verden. Bliver du en del af holdet, tilbyder vi:
•
•
•
•
•
•
•

Et spændende job i en anderledes og innovativ virksomhed, som arbejder og tænker i nye baner.
Du vil have fine muligheder for at udvikle dine kompetencer og blive en del af vores fremtid
Du vil indgå i et stærkt finans-team bestående af 7 ambitiøse kolleger, som alle er dedikerede og deler ønsket om
at være de bedste.
Vores omgangstone er uformel og samarbejdet både internt og med vores kunder er kendetegnet af høj
faglighed og selvstændighed.
Samarbejde med kompetente og dedikerede kollegaer, som alle er interesserede i at opnå resultater i et velfungerende miljø.
En fin morgenmads- og frokostordning.
Et job med fleksibilitet, så du kan kombinere jobbet med dit privatliv.

Scalepoint Spirit i hverdagen
I Scalepoint er der plads til at være den, du er. Dresscode og arbejdsformelle facader hører andre planeter til, og det
samme gør faste konstellationer ved frokostbordet. Til gengæld er her masser af kram og high fives (selvom det for tiden
er tilsidesat for ansvarlig afstand og afspritning) – og tillid til, at alle gør deres bedste. Vi værdsætter ambitioner, drive,
personlighed og evnen til at gøre tingene enkle.
På vores kontor i København og vores satellitter i Polen og Schweiz arbejder mennesker med 11 nationaliteter. 63 pct. af
os cykler på arbejde, 42 pct. spiser vegetarisk til frokost, 38 pct. er forældre, og 52 pct. dyrker ikke sport regelmæssigt.
Det sidste prøver vores selverklærede sportsminister at ændre på med badminton- og løbeklub. Men det kan være lidt
tungt at lette, fordi vi altid finder på en anledning til at stille en slikskål på bordet.

Vil du med på rejsen?
Så send din ansøgning og dit CV på job@scalepoint.com. Vi læser ansøgninger og afholder interviews løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig!

