
Faglig dygtig økonomimedarbejder
Molo er en af Nordeuropas stærkeste og hurtigst voksende børnetøjsbrands, der i dag har egne datter-
selskaber i 10 lande, 13 egne S-I-S/butikker og mere end 650 kunder i over 30 lande. 

Har du nogle års erfaring fra en økonomifunktion? Og har du lyst til at blive en del af et ungt team og en 
spændende virksomhed? Så har vi her en interessant stilling til dig.

Vi søger en faglig dygtig økonomimedarbejder, der kan medvirke til, at virksomheden når dens ambitiø-
se vækstplaner.

Økonomiafdelingen i Danmark består i dag af 8 engagerede medarbejdere. På grund af vores store 
internationale succes, søger vi en dygtig, struktureret og effektiv person.

Dine primære opgaver vil bl.a. bestå af:
- Ansvarlig for omkostningskreditorer
- Assistere med lønadministration
- Øvrige selvstændige økonomiopgaver

Med reference til økonomichefen vil du som økonomimedarbejder hurtigt få ansvaret for din egen por-
tefølje af opgaver. Du vil 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.

Det forventer vi af dig:
- Du har en relevant uddannelse, hvor du har vist, at du er blandt de bedste
- Du har et par års succesfuld erfaring fra en lignende stilling, gerne i tekstilbranchen
- Du har grundigt kendskab til regler og lovgivning inden for løn og økonomiområdet generelt
- Du har en god forståelse for systemmæssige sammenhænge og processer
- Det er vigtigt, at du trives med at arbejde i en hektisk hverdag og sikrer overholdelse af 
 deadlines og aftalte leverancer
- Du har flair for IT
- Du er god til engelsk, både mundtligt og skriftligt, da vores koncernsprog er engelsk, og du vil  
 kommunikere med udenlandske kollegaer

For den rette person tilbyder vi et udviklende og dynamisk job med gode karrieremuligheder.

Er du den rette kandidat?
Er du interesseret i dette udfordrende job, så ansøg stillingen her. For yderligere information ring 40 74 
23 30. Da vi løbende behandler ansøgninger, vil vi anbefale dig at ansøge hurtigst muligt!
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Molo har i løbet af sin 14-årige levetid været igennem en rivende udvikling og har som gazelle-
virksomhed opnået succes på alle fronter. Vi er en typisk entrepreneur-virksomhed kendetegnet 
ved en stærk pionérånd, humor, begejstring og commitment. Molo forhandles i 650 førende spe-
cialbutikker og stormagasiner verden over - heriblandt Barneys i New York og Harrods i England. 
Vi har ambitioner om at blive en af Europas førende udbydere af designer kvalitetsbørnetøj.

https://app.jobmatchprofile.com/hcrehh

