
Økonomi medarbejder 
med blæksprutte funktion

Arbejdsopgaver
På en arbejdsdag kommer til du til at be-

skæftige dig med mange spændende 

opgaver. Du vil veksle mellem at være i 

Varde (primært) og Esbjerg. Der vil være 

ca. 70 % bogholderi opgaver som fx løn,

kreditorbogholderi, afstemninger, fak-

turering. De øvrige opgaver vil være 

back-up opgaver som fx bestilling af 

rejser, serviceopgaver, varer og 

godstransport, telefon back-up, samt 

indsamling af data til fakturering.

Din baggrund
Du er kontoruddannet og har arbejdet 

med økonomi/løn. Erfaring fra et teknisk 

miljø er en fordel.  

Du er rutineret bruger i MS Office 
programmerne. Du skal helst have 
erfaring med C5 eller andet ERP 
system.

Det får du
• Dygtige kolleger

• Særdeles attraktive opgaver

• Gode udviklingsmuligheder

• Et job i en innovativ virksomhed, hvor

godt samarbejde er i højsædet

Det kan vi
Vi har fokus på følgende 

forretningsområder: Automation & 

Robotløsninger, Løsninger til 
Vindindustrien, Tårnproduktion samt 
Service.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til jobbet, inden 
du sender din ansøgning, så er du 
velkommen til at kontakte økonomi- 
chef Kirsten Nikolajsen på tlf. 2272 
5290

Send din ansøgning 
Er jobbet noget for dig, så send din 
ansøgning til Kirsten Nikolajsen på 
kn@blaaholm.com inden 23. marts 
2018.  

Vi er klar til at ansætte, når vi har 

den rette kandidat til jobbet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Blaaholm Maskinteknik blev grundlagt 2005 i Næsbjerg, med henblik på at løse smedearbejde samt mindre 
specialopgaver. For at udvikle virksomheden og komme tættere på kunderne flyttede vi til Esbjerg i 2010. 
Året efter ændrede vi navn til Blaaholm A/S og fik en professionel bestyrelse. I 2014 udvidede vi og købte 
AP Maskinteknik. I 2016 udvidede vi igen og købte ScanRobot A/S. I dag har vi to afdelinger fordelt på 
7.000 m2 og ca. 78 fastansatte. Specialløsninger udgør langt den største del af opgaverne. Vi vil fortsat 
vokse, kun have dygtige medarbejdere og være i stand til at sige nej tak til en ordre, hvis det er bedst for 
kunden eller for Blaaholm A/S.

Kort om jobbet
Er du Blaaholms nye økonomi medarbejder? Du bliver en del af vores økonomi-
afdeling, hvor opgaverne er mange og forskellige. Blæksprutte funktionen har du på  
vores kontor i Varde, hvor du skal få enderne til at nå sammen i samarbejde med 
vores dygtige teknikere. Blaaholm A/S er en virksomhed i vækst, hvor innovative 
løsninger og gode kunderelationer er i højsædet.   




