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Lollands Bank søger medarbejder til 
regnskabsafdelingen i Vordingborg

Vi har travlt i bankens regnskabsafdeling, og derfor søger vi en 
kollega, der sammen med afdelingens øvrige medarbejdere vil 
bidrage med løsninger til en række opgaver, hvoraf du kan se 
nogle af dem nedenfor. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indeholde:
• Regnskabsudarbejdelse
• Indberetninger til offentlige myndigheder af skat, 
 regnskab, likviditet, kapitalforhold mv.
• Budgettering og budgetopfølgning
• Udvikling og optimering af eksisterende rapportering

• Bogholderiopgaver

• Øvrige ad hoc-opgaver

Din baggrund:
Du har en relevant økonomisk uddannelsesmæssig baggrund. 
Og har du kendskab fra arbejdet i den fi nansielle sektor eller 
revisionsbranchen, vil det være en fordel, men ikke et krav.

Din profi l:
Vi lægger vægt på, at du er
• Kvalitetsbevidst
• Erfaren bruger af Offi ce-pakken - specielt Excel
• Ansvarsbevidst og har en selvstændig og analytisk tilgang 
 til opgaverne

• Målrettet og kender vigtigheden af at overholde deadlines
• Udviklingsorienteret
• God til at kommunikere i skrift og tale
• Uhøjtidelig, omgængelig og med en god portion humor

Hvis du besidder disse egenskaber, og har lyst til at arbejde i et 
til tider meget travlt og hektisk miljø, så glæder vi os til at høre fra 
dig. Vi tilbyder til gengæld et spændende og uformelt arbejdsmil-
jø, hvor du i høj grad får mulighed for at præge tingene, ligesom 
vi kan tilbyde dig videreuddannelse og udviklingsmuligheder.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte 
regnskabschef Anders H. Larsen på telefon nr. 5536 5250 eller 
controller Søren Juel på telefon nr. 5536 5267.

Du sender din ansøgning med CV via bankens hjemmeside eller 
dette link https://www.lollandsbank.dk/e-ansoegning.

Ansøgningsfrist er den 15. juni 2018. Vi behandler ansøgninger-
ne løbende, og anbefaler dig derfor at sende din ansøgning til os 
hurtigst muligt.

Om banken: Lollands Bank er en solid lokalbank med 111 år på bagen, mere end 27.000 kunder og 6 fi lialer, der alle har kassebetjening. Vi 
tager ansvar og er med til at skabe vækst og aktiviteter i lokalområdet. Vi driver banken med letforståelige og gennemsigtige produkter og 
ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. 


