Permagreen Grønland A/S søger Bogholder til Løn til Nuuk
Permagreen søger Lønbogholder til vores Økonomiafdeling i Nuuk.
Som Lønbogholder bliver dit primære ansvar at køre løn for timelønnede og funktionærer, med de
opgaver der er relateret hertil.
Sekundært vil der sideløbende med lønopgaver også kommer andre opgaver, som kan indbefatte
opgaver inden for alle dele af bogholderiet, herunder både bogføring, afstemning og anden ad hoc
opfølgning.
Du refererer til Økonomichefen og får et tæt samarbejde med hovedkontoret i øvrigt.
Ansættelse er med tiltrædelse snarest. Ansøgninger behandles løbende.
Om Permagreen Grønland A/S: Vi udfører byggeri i total- og hovedentreprise i flere byer i
Grønland med egenproduktion af jord-, beton-, maler-, murer og tømrerarbejde. Vi udfører
projekter af størrelsesorden 25-300 mio. kr. og er en virksomhed i vækst.
I Nuuk er vi omkring 160 medarbejdere fordelt på timelønnede og funktionærer. Med vores
beliggenhed i Nuuk, hvor hovedparten af de større byggerier i Grønland udføres, har afdelingen
opnået en betydelig erfaring med total- og hovedentrepriser.
Din profil: Du er måske uddannet merkonom eller lignende, du har flere års erfaring med
bogholderi fra dine tidligere ansættelser, og meget gerne erfaring med løn.
Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændig og tager ansvar for dine opgaver. Du skal være
udadvendt og være god til at kommunikere, og arbejde sammen med andre, i det du ofte vil skulle
arbejde sammen med andre i opgaveløsningen.
Permagreen er midt i en forandringsproces hvor der er fokus på samarbejde, tillid, ejerskab,
sikkerhed og kvalitet og du bliver derfor en del af en virksomhed, hvor vi arbejder tæt sammen om
at skabe resultater, du er derfor robust og ansvarsfuld og du kan håndtere flere bolde i luften.

Vi kan tilbyde: Attraktive løn- og ansættelsesvilkår, der afstemmes efter kvalifikationer. Vi kan
tilbyde dig en spændende stilling, hvor du får en central rolle i virksomheden og hvor dagene
sjældent er ens.
Er det noget for dig?
Og har du spørgsmål om stillingens indhold, kan du kontakte Økonomichef Kasper Thomsen på
+299 54 22 99 eller kth@permagreen.gl

Om Permagreen Grønland A/S
Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 70 år tilbage.
Med en omsætning på omkring 400 mio. kr. og ca. 350 ansatte, er Permagreen det største lokale
entreprenørselskab i Grønland. Permagreen Grønland A/S har Hovedkontor i Nuuk og afdelinger i
Sisimiut, Maniitsoq, Qaqortoq og Narsaq. Se mere på www.permagreen.gl.

