
 

 

CONTROLLER/REGNSKABSASSISTENT SØGES TIL ACTE A/S 

Vi søger en engageret controller/regnskabsassistent til vores økonomiafdeling i Brøndby. Er du 
opdateret på bogføringsprincipperne og har erfaring med allround økonomiopgaver?  

Sætter du pris på en arbejdsplads med en uformel omgangstone? Så er det måske dig, vi søger 
som vores nye kollega.  

Baggrund: 

Du arbejder i dag indenfor økonomi og regnskab. Det er vigtigt, at du har en bred 
regnskabsmæssig erfaring, da vi i dag håndterer samtlige regnskabsopgaver for 3 selskaber. 
Selskaberne er placeret i Danmark, Norge og Hong Kong.   

 Eksempel på dine arbejdsopgaver:  

• Debitor: Registrering af indbetalinger, udsendelse af rykkerskrivelser, generel opfølgning, 
diverse afstemninger i debitormodulet. 

• Kreditor: SWIFT-betalinger til udlandet. Afstemning af månedlige kontoudtog fra 
leverandører samt kostpriskontrol på lager.  

• Bank: Diverse afstemninger løbende. Det gælder både indenlandske og udenlandske konti. 

• Finans: Finansbogføring samt rapportering til ledelse, Ad hoc-opgaver for direktionen og 
management.  

• Indberetninger til det offentlige; fx SKAT eller Danmarks statistik. 

• Scanning/håndtering af leverandør- og omkostningsfakturaer som en integreret del af 
Microsoft Dynamics AX 12.  

• Deltagelse i månedsrapportering til koncernens hovedsæde i Stockholm med egne 
ansvarsområder. Kendskab til koncernrapporteringsværktøjet Cognos er at foretrække.  

Vores daglige arbejde foregår i Microsoft Dynamics AX12. Bredt kendskab til dette program samt 
Excel på forholdsvist højt niveau vil være en udpræget fordel.  

Vi tilbyder: 

En spændende og udfordrende dagligdag, hvor du kommer rundt om mange arbejdsopgaver i en 
økonomiafdeling. Du vil få dine egne ansvarsområder og blive en del af et friskt økonomiteam, 
hvor du bliver den 4. kollega.  



Vi er en arbejdsplads med et godt socialt sammenhold og med en uformel omgangstone. Der er i 
alt 21 medarbejdere på adressen. Vi tilbyder pensionsordning samt sundhedsforsikring.  

Tiltrædelse snarest muligt.  

Ansøgning sendes på mail til kontakt@acte.dk.  

 
 
Vi er en del af Lagercrantz Group AB som er noteret på den svenske Nasdaq børs. Der er i alt 65 
selskaber i koncernen pt.  
 
Venligst besøg www.lagercrantz.com eller www.acte.dk for yderligere oplysninger.  
ACTE A/S er distributør af kundetilpassede elektroniske komponenter og moduler fra førende 
europæiske leverandører til kunder i hovedsageligt Danmark. Vi ønsker at være en betydende 
teknisk kvalificeret design-in partner for førende elektronikvirksomheder.  
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