
Nyuddannet og ambitiøs økonomimedarbejder 
med udviklingspotentiale

molo er en af Nordeuropas stærkeste og hurtigst voksende børnetøjs brands, der i dag har egne selskaber i 7 lande, 11 
egne S-I-S/egne butikker og mere end 650 kunder i over 30 lande. 

Er du nyuddannet eller har du bare et par års erfaring fra en økonomifunktion? Vil du gerne videreuddanne dig inden 
for økonomiområdet? Og har du lyst til at blive en del af et ungt team og en spændende virksomhed? Så har vi en rigtig 
interessant stilling her. 

Vi søger en ambitiøs og fagligt dygtig økonomimedarbejder, der kan medvirke til, at virksomheden når dens ambitiøse 
vækstplaner.

Jobbet
Økonomiafdelingen i Danmark består i dag af 8 engagerede medarbejdere. På grund af vores store internationale succes, 
søger vi en ildsjæl med stærke talmæssige evner.

Du bliver del af et team, hvis arbejdsopgaver bl.a. består af:
- Månedsafslutning for HQ & udenlandske selskaber
- Intern rapportering, herunder fra vores butikker
- Bogføring af købs- og udgiftsbilag
- Kontakt til kunder og leverandører
- Indberetninger til offentlige myndigheder
- Toldforhold
- Afstemninger

Med reference til Økonomichefen vil du som økonomimedarbejder få ansvaret for din egen portefølje af opgaver, men du 
vil samtidig indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer i afdelingen. Der er tale om en selvstændig stilling, hvor du får 
en bred kontaktflade i og uden for virksomheden.

Din profil
Det forventer vi af dig:
- Du har en relevant uddannelse (HH, HA eller tilsvarende), hvor du har vist, at du er blandt de bedste
- Du ønsker at videreuddanne dig
- Du har måske et par års succesfuld erfaring fra en lignende stilling, gerne i tekstilbranchen
- Formår at arbejde i detaljen og samtidig bevare overblikket
- Stor forretningsmæssig interesse og forståelse
- Det er vigtigt, at du trives med at arbejde i en hektisk hverdag og sikrer overholdelse af deadlines og aftalte  
 leverancer.
- Stærke IT-mæssige kvalifikationer

For den rette person tilbyder vi til gengæld et spændende, udviklende og dynamisk job med gode karrieremuligheder.

Er du den rette kandidat?
Moment Professionals varetager den indledende rekrutteringsproces for molo, og det er derfor vigtigt, at du ansøger 
job¬bet gennem dem. Er du interesseret i dette spændende og udfordrende job, så send din ansøgning mærket 
’Økonomimedarbejder’ til sih@moment.dk. 
For yderligere information ring 33 48 30 79. Ansøgningsfristen er d. 6. april 2015. Da vi løbende behandler ansøgninger, 
vil vi anbefale dig at ansøge hurtigst muligt! Skriv venligst, hvor du har set opslaget. 

molo har i løbet af sin 12-årige levetid været igennem en rivende udvikling og har som gazellevirksomhed 
opnået succes på alle fronter. Vi er en typisk entrepreneurvirksomhed kendetegnet ved en stærk pionérånd, 
et ungt miljø, humor, begejstring og commitment. molo kids forhandles i 600 førende specialbutikker og 
stormagasiner verden over.


