
 

 

 
 

 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte 

virksomheder i Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for 
udvikling, salg og fremstilling af vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 10 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er 

drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 13.500 medarbejdere i mere end 40 lande 

 
Medarbejder til bogholderi 
 

 

På grund af vores fortsatte vækst og overgang til nyt 

ERP system søger vi en dygtig og ambitiøs kollega, der 

ønsker et alsidigt job i en dynamisk organisation. 

Jobbet er i vores Shared Finance funktion i DOVISTA 

koncernen, som omfatter DOVISTA, VELFAC og 

Rationel Vinduer. 

 

Jobbet 

Du indgår sammen med vores øvrige bogholdere og 

controllere som en del af et team af erfarne 

økonomimedarbejdere. I dit arbejde med vores 

forskellige forretningsenheder og selskaber vil du 

opnå en stor kontaktflade.  

 

Sammen med dine kollegaer vil opgaverne typisk 

være: 

▪ Debitor. Bogføring af indbetalinger, 

udsendelse af kontoudtog, oprettelse af 

debitorer, kreditforsikring. 

▪ Kreditorbehandling. Registrering af 

fakturaer, kontering, distribution i system til 

godkendelse og kreditorafstemning 

▪ Bankafstemning 

▪ Statistiske indberetninger  

▪ Momsangivelse og betaling 

▪ Behandling af rejseafregninger 

▪ Kendskab til lønbehandling er en fordel 

▪ Diverse ad hoc opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din baggrund 

Du har en generel og solid erfaring fra et bogholderi 

og er vant til at arbejde selvstændigt og med store 

frihedsgrader. 

 

Du har et godt overblik og arbejder struktureret og 

du føler et stort ansvar overfor dine opgaver. Du 

bidrager med højt humør og arbejder godt i et team 

med dine 11 nye kollegaer i Shared Finance.  

Du skal være i stand til at kommunikere på engelsk i 

skrift og tale. Du har god erfaring med IT og gerne 

erfaring med SAP eller et andet stort ERP system. 

 
Vi tilbyder 

Et afvekslende job i en koncern med stærke 

holdninger og værdier. Vi stiller krav og forsøger til 

gengæld at skabe en god arbejdsplads, hvor du og 

dine kolleger trives og udvikles.  

Arbejdsstedet er Herning. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Med mulighed for 

deltid. 

 

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 

kontakte Finance Manager Lars Askov tlf. 22 15 88 66.  

 

Send din ansøgning samt CV mrk.: 

”Bogholderimedarbejder, DOVISTA” snarest muligt til 

Tina Søndergaard via e-mail ts@dovista.com. Vi 

ønsker hurtig tiltrædelse, så send din ansøgning 

hurtigst muligt.  

 

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk. 

 

 

http://www.dovista.dk/

