Senior Financial Accountant
Er du en erfaren revisor og trives du i et yderst professionelt, dynamisk og
inspirerende miljø? Så er stillingen som Senior Financial Accountant hos Larix
måske noget for dig.
Du bliver en del af økonomiteamet i hovedkontoret i Herlev, Danmark. Du vil
referere til CFO’en og arbejde tæt sammen med ledelsen på tværs af virksomheden.
Du kommer til at arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer i et
uhøjtideligt arbejdsmiljø.

Dine opgaver
Generelle bogholderi opgaver:

•

Sikre at regnskabsoperationerne er nøjatige og fuldstændig opdateret på daglig
basis.

•

Håndtere økonomi og rapportering på alle områder, som f.eks leverandør betalinger,
kunde indbetalinger, lønudbetalinger og have overblik over alle transaktioner
relateret til Gl og månedsafslutning.

•

Sikre høj kvalitet på alle konto niveauer, som hovedkonti, underkonti og analyse
konti.

•
•

Lave årsafslutningsrapportering i henhold til dansk lov.
Afstemning af balancekonti og bankkonto, vedligeholde regnskabsbog og forberede
månedsafslutning.

•
•

Være med til at udvikle mere effektive arbejdsgange.
Assistere med udvikling og dokumentation af forretningsprocesser og bogholderi for
at vedligeholde og styrke de interne kontroller.

•

Sikre overholdelse af GAAP-principperne

Månedsafslutnings processer:

•
•

Koordinere opgaverne i bogholderiteamet
Håndtere månedsafslutning, dokumentere og bogføre periodiseringer og
hensættelser.

•

Hjælpe med registreringer og udarbejde data til regnskabet
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•

Udføre balancegennemgang for at sikre, at tallene er konsistente.

Kvartalsrapportering:

•
•

Afstemme og rapportere mellemregninger med selskaber i gruppen
Forberede og sende rapporteringspakken

Skat:

•
•

Ansvarlig for sikring af korrekt moms rapportering inden for tidsrammen
Ved eventual nye skatte problemstillinger, analysere dette sammen med revisor.

Følge op på nye aktiviteter og koordinere at den korrekte dokumentation med intern og
ekstern support.

Dine kompentencer
Du er en erfaren og serviceminded Financial Accountant – vi vil lære dig at kende
som en proaktiv og kompetent kollega, der går til opgaverne med udpræget
teamånd. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og du har et godt øje for
kvaliteten af dit arbejde.
Du kan kommunikere på dansk og engelsk i både skrift og tale og derudover har du
erfaring med:
• Bachelor i Økonomi eller lignende
• +5 års erfaring (min 3 år i revision + 2 år i en regnskabsafdeling)
• Kendskab til generelle bogføringsprincipper og moms
• Service orienteret
• Organiseret og i stand til at overholde strenge frister
• Stor opmærksomhed på detaljer og nøjagtighed

Er du interesseret?
Vi vil meget gerne høre fra dig. For at ansøge om denne stilling bedes du søge på
LinkedIn eller sende din ansøgning og dit CV til job@larixcro.com. Ansøgninger
håndteres i den rækkefølge, de ankommer. Vær opmærksom på, at vi holder
samtaler løbende og ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt.

Hvem er Larix?
Larix A / S er en nordisk klinisk forskningsorganisation (CRO) - vi tilbyder komplette
serviceløsninger inden for medicinal-, biotek- og medicinsk udstyr. Vores
hovedkontor ligger i Herlev, og vi har ligeledes et mindre kontor i Medicon Village i
Lund og en konsulent i Helsinki. Larix er en del af Alten Group, og vi arbejder tæt
sammen med vores søsterselskab (Aixial), hvilket giver os flere fordele ved at være
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en smidig og fleksibel virksomhed kombineret med support fra en større virksomhed,
når det kommer til f.eks. systemer og ressourcer.
Hos Larix opretholder vi en venlig atmosfære - vi synes det er vigtigt at have det
sjovt, mens vi arbejder, og vi prioriterer at skabe et arbejdsmiljø med en sund
balance mellem arbejde og privatliv. Vi er en mellemstor virksomhed med cirka 75
ansatte, og vi har alle fordelene ved at kunne samarbejde på tværs af funktioner,
lære af hinanden og følge kliniske undersøgelsesprocesser fra start til slut.
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