DEBITORBOGHOLDER TIL MODEKONCERN
I vores debitorafdeling søger vi en ny kollega, som forstår at håndtere vores kunder med venlighed og respekt,
og samtidig kan bidrage til i de fleste tilfælde at få betalinger ind til tiden.
Sammen med debitorchefen i Brande og en kollega på vores administrationskontor i Serbien skal du
være med til at håndtere alle markeder. Det er derfor vigtigt, at du er sprogligt velfunderet og er glad for at
kommunikere på andre sprog, både mundtligt og skriftlig.

Opgaver
• Vedligeholdelse af stamdata
• Bogføring af indbetalinger
• Opfølgning på kunder, mundtligt og skriftligt
• Inkasso-opfølgning
• Diverse ad hoc opgaver
Erfaring med bogholderi
Vi håber, du har nogle års praktisk erfaring som medarbejder i debitorbogholderi. Derudover forventer vi, at du
•
•
•
•
•

kommunikerer sikkert på engelsk og tysk
forstår norsk og svensk
måske har arbejdet i Navision
arbejder selvstændigt
har et stort personligt drive

Et spændende job venter på dig
- med mange udfordringer og udviklingsmuligheder, og en stor berøringsflade i et internationalt miljø. Har du lyst til
at være med på holdet, så send din ansøgning med relevante bilag til aa@btx.dk. Ansøgningsfristen er 20.12., men vi
behandler ansøgningerne løbende.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Debtor Manager Tina Søndergaard på telefon 2147 5047 eller på
mail ts@btx.dk.
BTX Group A/S markedsfører seks stærke brands: B. Copenhagen, B. Coastline, Ciso, Jensen, Brandtex og Signature, som hver for sig eller i kombination giver retail
partnere stort vækstpotentiale.
Vi er en af Skandinaviens førende leverandører af modetøj til kvinder. Vores store know-how og erfaring på kvalitet og pasform til målgruppen har gjort os til en attraktiv
leverandør, også til private label kunder. Koncernen har over 3.000 forhandlere fordelt over hele Europa.
BTX Group har desuden egen retailkæde: Like ANNA og online platformen likeanna.dk
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