
 

Bogholder  

 

VIL DU VÆRE EN DEL AF EN DYNAMISK VIRKSOMHED, SOM ER I VÆKST? TRIVES DU I EN ALSDIG 

HVERDAG? OG HAR DU ET PROAKTIVT OG LØSNINGSORIENTERET MINDSET? 

 

Du har her mulighed for at blive en del af et team, som udvikler og opfører unikke boliger i Københavnsområdet. 

Vi er en koncern med mere end 20 selskaber og vi oplever fortsat stor tilgang af spændende boligprojekter. 

Derfor har vi brug for at supplere vores økonomiteam med en erfaren bogholder med et godt overblik.  

 

Ansvar og opgaver  

Dit ansvarsområde vil være at varetage den daglige bogføring i vores økonomiafdeling samt supportere vores 

CFO med diverse indberetninger. 

 

Dine arbejdsopgaver bliver: 

- at varetage daglig finans-, debitor- og kreditbogholderi for alle selskaber i koncernen  

- at gennemføre betalinger 

- at opgøre og indberette moms 

- at afstemme mellemregninger, banker olign. 

 

Vi forventer, at du har solid erfaring med ovennævnte bogholderiopgaver. Den idelle kandidat har endvidere 

erfaring med e-economic samt erfaring fra en virksomhed med flere selskaber. Vi benytter ReadSoft Online til 

scanning og godkendelse af bilag, hvorfor kendskab til dette workflow system også vil være en fordel. 

Lønadministration varetages eksternt. 

 

Som person lægger vi vægt på, at du er positiv og løsningsorienteret og god til at samarbejde, såvel internt som 

eksternt. Du kan arbejde selvstændigt med skarpe deadlines og har gode kommunikationsevner. Det er også 

afgørende, at du er struktureret, initiativrig og har gennemslagskraft inden for dit ansvarområde. 

 

Du bliver en del af vores økonomiteam, hvor du i nogen grad vil kunne planlægge dit eget arbejde. Vi byder ind 

med et kreativt arbejdsmiljø i nogle spændende rammer med daglig sparring samt store muligheder for både 

faglig og personlig udvikling. Du vil referere til vores CFO. 

 

Spørgsmål til stillingen henvises til vores CFO, Peter Julius Jensen, på tlf. 2328 2082. Ansættelse er hurtigst 

muligt og vi behandler ansøgninger løbende så skynd dig at sende os din til Charlotte Birkelund Rahe på 

cr@copi.dk.  

 

COPI Group udvikler og investerer i attraktive boligejendomme og udviklingsprojekter i Københavnsområdet. 

Vores kernekompetence i det enkelte investeringsprojekt er værdioptimering i hele projektets cyklus fra indkøb 

til aflevering af nøglefærdigt projekt.  Vi investerer og projektudvikler altid i tæt samarbejde med vores 

samarbejdspartnere og investorer. Med egen byggestyring og vores eget design fokuserer vi på at levere 

nøglefærdige projekter til aftalt tid, pris og kvalitet.  


