
 
SCT Transport A/S søger dygtig 
regnskabsassistent til 
økonomiafdelingen i Gilleleje –  
på sigt i Allerød. 
 
 
SCT Transport A/S har økonomiafdeling i Gilleleje, hvor alle regnskabsfunktioner for selskaberne 
i SCT-gruppen varetages. Indenfor ca. 1 år vil virksomheden flytte til nyt hovedsæde i Allerød. 
SCT Transport er Danmarks største transportvirksomhed indenfor entreprenørbranchen og 
beskæftiger ca. 300 medarbejdere.  
 
 
Vi tilbyder: 

• En stilling med gode arbejds-, pensions- og personalevilkår 

• Fleksibilitet m.h.t. aftale om timeantal for den rette medarbejder 

• En arbejdsplads med stor frihed under ansvar 

• Et arbejdsmiljø, hvor arbejdsopgaverne er et spændende mix af rutine- og ad-hoc-opgaver 

• Velholdte administrationslokaler med alle moderne faciliteter 

• Stor mulighed for at præge egen arbejdssituation, ved i samarbejde med økonomiafdelingens 5 
øvrige medarbejdere at tilføre nye ideer med hensyn til arbejdsgange og rutiner 

• Friske og glade kollegaer i økonomiafdelingen, såvel som i administrationen og i de øvrige selskaber 

• En arbejdsplads, hvor alle dagligt gør en stor indsats for at drive en professionel transportvirksomhed 

• Tiltrædelse snarest mulig 
 

Vores ønsker til ny kollega er: 

• At du er omhyggelig, ansvarsbevidst og selvstændigt arbejdende 

• At du har erfaring med alle typer bogholderi-opgaver - f.eks. daglige bankafstemninger, 
finansbogføring, betaling af kreditorer og evt. kendskab til ejendomsadministration, lagerstatistik, 
anlægskartotek m.m. 

• At du har erfaring med koncernopbygget virksomhedsstruktur 

• At du har et uddannelsesniveau mindst svarende til merkonom i regnskab eller regnskabs-økonom og 
flere års erfaring fra lignende stilling 

• At du har udpræget analytisk sans, flair for tal, regnskab og præcision  

• At du har en god erfaring med div. regnskabsprogrammer, bankprogrammer, excel m.m. 

• At du er fleksibel og har lyst til at indgå i varetagelse af servicering af vore øvrige afdelinger og 
datterselskaber med andre administrative opgaver, herunder kreditgodkendelser, debitorpleje m.m. 

• Vi foretrækker, at du er ikke-ryger 
 

 
Mød os på www.scttransport.dk 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte HR - Karin Jensen tlf. 48383828. 
Skriftlig ansøgning, cv og evt. relevante referencer bedes fremsendt hurtigst muligt og senest d. 11/10-2019 
via annoncen på jobindex. 
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