ERFAREN EJENDOMSADMINISTRATOR
Har du solid erfaring med administration, bogføring og regnskab, og ønsker du
et alsidigt job med mange spændende opgaver, så er du måske vores kommende
ejendomsadministrator.
STILLINGEN
Ocean Prawns A/S har gennem en årrække investeret i en del ejendomme på Bornholm. Vi har
forskellige typer af ejendomme – herunder både erhvervslejemål, boliglejemål og ferielejemål. Som
vores nye ejendomsadministrator får du mulighed for selvstændigt at tilrettelægge dine
arbejdsopgaver – herunder:
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▪
▪
▪
▪
▪
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▪

Ejendomsbogholderi.
Bogføring og bankafstemning.
Momsafregning.
Udarbejdelse af balancer og klargøring af årsregnskaber.
Fakturering.
Lejekontrakter, indeksering af husleje og varsling/implementering af huslejestigninger.
Personaleansvar og opgavestyring hos pedel.
Kontakt til kunder og revisorer.
Udviklingsprojekter.
Ad hoc-opgaver af administrativ og juridisk karakter.

KVALIFIKATIONER
Vi forstiller os, at du har en baggrund som ejendomsadministrator, regnskabsassistent eller bogholder.
Det er en fordel, at du har erfaring inden for ejendomsadministration og har en god
forretningsforståelse. Du trives med at udføre rutinearbejde, samtidig med at du ser det som en
udfordring at være med til at optimere og effektivisere arbejdsprocesserne. Du er god til at tage
ansvar for dine opgaver, er vant til at arbejde selvstændigt og er god til at bevare overblikket i travle
perioder.
Vi forventer, at du er en rutineret bruger af Office-pakken, og det er en fordel, hvis du har kendskab til
Navision. Som person er du serviceminded og forandringsvillig. Du har et godt humør og er god til at
kommunikere med såvel kolleger som lejere.
VI TILBYDER
Et fuldtidsjob på vores kontor i Nexø i et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø med gode
udviklingsmuligheder. Du kommer til at arbejde omkring et team af bogholdere. Løn og
ansættelsesvilkår, som modsvarer dine kvalifikationer samt sundhedsforsikring. Tiltrædelse snarest.
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ANSØGNING
Send en motiveret ansøgning hurtigst muligt til økonomichef Per Kofod på pk@ocean-prawns.com
senest d. 28. februar. Bemærk dog, at vi løbende holder samtaler, og at stillingen vil blive besat, når
den rette kandidat er fundet. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til
ovenstående på telefon 56 44 04 00.
OM OCEAN PRAWNS
• Den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns har 40 års erfaring med rejefiskeri, og fanger årligt
omkring 25.000 ton koldtvandsrejer og hellefisk i Nordatlanten, og er dermed en af verdens
største leverandører af MSC mærkede rejer fra Nordatlanten.
• Foruden rejefiskeri er Ocean Prawns involveret i 82 andre virksomheder alt fra ejendomme,
fiskeudstyr, beklædning, solceller til nydelsesprodukter. På Bornholm kan bl.a. nævnes Fugato, JL
Energy, Inhouse, Bornholmerslagteren, Svaneke Bryghus, Bornholms Mosteri, Bornholms Ismejeri,
Høstet, Vinøst, KH Maskinværksted og Jens Møller Gudhjem.
• Ocean Prawns hovedsæde i Nexø har 13 ansatte.
• Ocean Prawns beskæftiger ca. 200 medarbejdere på Bornholm og i alt ca. 600 medarbejdere
globalt, når alle selskaber og fiskeskibe medtages.
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