Vi søger en cool kollega til
regnskab og projektkoordinering
Er du 100 meter mester i økonomi og projektkoordinering?
...så bliv en del af vores team!

HVEM ER DU?
• Du studerer på en videregående uddannelse.
• Du er udadvendt, engageret, initiativrig og søger udfordringer.
• Du har interesse for tal og mod på at lære noget nyt hver dag.
• Du ser en fordel i at deltage i andre events og aktiviteter i Manova end udelukkende økonomi.
HVAD SKAL DU LAVE?
• Du bliver primært tilknyttet vores økonomiafdeling, men vil også indgå i andre teams
afhængig af, hvilken opgave du varetager.
• Du vil arbejde med økonomi i Manova, men også Manovas datterselskab, Camp Adventure,
da vi har fællesadministration for selskaberne.
• Du skal bl.a. arbejde med bogføring, anlægskartotek, bankafstemning, debitor/kreditor
samt moms.
• Du skal arbejde med og får kendskab til følgende systemer: E-conomic, Dataløn, Roger
og Acubiz.
• Koordinere og udvikle procedurer for administrationen.
• Du kan i perioder også være med til at afvikle vores job- og karriereevents og få indblik i,
hvordan vi samarbejder med vores kunder.
HVORDAN SØGER DU?
Send en motiveret ansøgning og CV til Susanne Kalmberg på sk@manova.dk
Har du spørgsmål, ring eller skriv til Susanne på tlf. 38 15 00 36.
PRAKTISK
• Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
• Forventet timeantal: Ca. 10-15 timer om ugen. Vi er fleksible ifm. studiet og
eksamensperioder mm.
• Ansøgningsfrist: Vi holder samtaler løbende, men vi ser helst, at du ansøger inden
den 6. april 2020.
Se mere om os på manova.dk / campadventure.dk
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OM MANOVA
I Manova arbejder vi med employer branding inden for vores tre forretningsområder:
job- og uddannelsesevents, student branding og teamudvikling. Vi rådgiver og leverer kommunikationsløsninger til nogle af landets største virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Vi er et professionelt, ungt team på ca. 15 medarbejdere med stor erfaring. Vi har en afslappet
og uformel omgangstone, elsker at have det sjovt på arbejde og så er der aldrig langt fra idé til
handling.

