
Gribskov Forsyning A/S søger en bogholder, der kan bevare det store forkromede overblik.  
Hvis du nyder at nørde fakturaer, er omhyggelig med bogføring og betalinger og kan udarbejde 
grundlag for budgetter, så hører Gribskov Forsyning A/S meget gerne fra dig!

Dine arbejdsopgaver:
• Fordeling af fakturaer til godkendelse
• Bogføring af godkendte fakturaer
• Kontering af særlige fakturaer (f.eks. El-regninger)
• Oprettelse af manuelle fakturaer
• Betalinger
• Kreditor og debitor afstemning og vedligeholdelse
• Moms indberetning og betaling
• Fordeling af fællesomkostninger
• Fakturering selskaberne imellem – Gribskov Forsyning A/S har to datterselskaber; Gribskov Spilde-

vand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S
• Diverse ad hoc-opgaver
• Udarbejdelse af grundlag til budgetter
• Ledelsesrapportering
• Bistand til områder (anlæg, drift og affald)
Til orientering har Gribskov Forsyning pt. kontrakt med Ernest & Young frem til april 2024 på økonomi-
styring og revision. Det er under overvejelse at varetage opgaverne i eget hus, så hvis det er noget, 
du brænder for at sidde med, må du endelig bringe det på banen.

Om dig:
• Du har selvfølgelig lyst og kompetencer til at varetage ovenstående arbejdsopgaver – og optimalt 

set erfaring fra en forsyningsvirksomhed
• Du har en relevant uddannelse som f.eks. merkonom, bogholder, regnskabsassistent eller lignende
• Du er fagligt velfunderet, analytisk og forretningsorienteret
• Du er omhyggelig og struktureret og sætter en ære i at holde orden på betalinger, fakturaer og 

bogføring, ligesom du mestrer disciplinerne kredit/debet, mv. 
• Du får altid afsluttet dine opgaver og mister ikke pusten, når du har mange bolde i luften
• Du er god til at formidle din faglige viden til andre fagområder – hos os spænder det fra ledelse til 

drift og affald 
• Du har en stærk økonomisk forståelse og bidrager selvfølgeligt til ledelsesrapportering, budget-

tering mv.
• Det er en fordel, hvis du har erfaring med flere økonomisystemer – vi anvender Navision

Vi tilbyder:
• 37 timers stilling med opstart snarest muligt
• Fast løn i henhold til overenskomst samt mulighed for bonusordning
• Flexordning og mulighed for hjemmearbejdsdage - vi forventer, at du minimum er på kontoret 3 

dage om ugen
• Gode muligheder for faglig og personlig udvikling i form af kurser mv.
• Gode muligheder for faglig kollegial sparring
• Et fantastisk kollegialt fællesskab, hvor humøret er højt, og vi sætter pris på god energi og humor

Send din ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte: Louise Kjærulff: 4840 4160; lk@gribskovforsyning.dk.
 
Ansøgning med cv sendes pr. mail til: lk@gribskovforsyning.dk eller pr. brev til Gribskov Forsyning
A/S, Holtvej 18C, 3230 Græsted. Mærk ansøgningen ”Bogholder”.
Ansøgningsfrist d. 17. april 2023.

Om Gribskov Forsyning:
Gribskov Forsyning A/S er en selvstændig forsyningsenhed, som er ejet af Gribskov Kommune.
Koncernen har 40 medarbejdere og består af to driftsselskaber – Gribskov Spildevand A/S og
Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S – under holdingselskabet Gribskov Forsyning A/S. 

Bogholder til  
forsyningsselskab 
 


