
JOBOPSLAG 

Bogholder/Regnskabsfører  

ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation åbner i 2022, og vi søger til snarlig tiltrædelse en 
bogholder med lyst til at tage ansvar for det samlede bogholderi– og mod på at brede sig udover sin egen 
faglighed og deltage i driften og udviklingen af hele museet.  

Dit primære ansvarsområde er det samlede bogholderi. Finansbogføring, debitor- og kreditorbogholderiet, 
løbende afstemninger samt deltagelse i års- og periodeafslutninger og intern og ekstern rapportering. 

Du skal derfor begå dig hjemmevant i alle processer i bogholderiet – klicheen om at være detaljeorienteret 
uden at miste overblikket gælder virkelig her. 

Stillingen kræver, at du er i stand til at planlægge og arbejde både selvstændigt og systematisk. Du vil få 
ansvar for alle de daglige registreringer og fungere som regnskabskyndig højre hånd.  

ENIGMA er under stadig fysiske og organisatoriske forandringer, så en del af dit ansvar vil være at sikre at 
rutiner og sagsgange er effektive.  

Vi søger dig, som godt kan lide at arbejde i tæt kontakt med andre, at lære og lære fra dig, og du glæder dig 
til at indgå i en tværfaglig organisation med mange forskellige kompetencer og personligheder.  

Opgaver, blandt andet: 

• Debitor- og kreditorbogholderi 
• Finansbogholderi 
• Fakturering og bogføring 
• Sikre overholdelse af frister i forbindelse med indberetning til SKAT 
• Løbende og periodiske afstemning af konti 

Herudover ligger der en stor variation af mindre, administrative opgaver i stillingen: Indkøb, registrering af 
div. statistikker, lettere sekretæropgaver, omstilling og postfordeling. Vi er en lille organisation, og vi giver 
alle en hånd med der, hvor der er brug for det. I ENIGMA vil du ikke opleve, at regnskabsfunktionen 
fungerer som en blindtarm i organisationen. Tværtimod.  

• Kvalifikationer Uddannet inden for økonomi/bogholderi eller tilsvarende kendskab og mindst 
nogle års erfaring  

• Erfaren bruger af Dynamics 365 Business Central (eller Navision) 
• Habil bruger af Excel 

Du bliver en del af et team, som er i fuld gang med at udvikle det nye ENIGMA – Museum for post, tele og 
kommunikation. Museet har til huse i det gamle postkontor på Trianglen på Østerbro, og vi åbner dørene 
for publikum igen efter sommerferien 2022. Du får 12 engagerede kollegaer med hver deres høje faglige 
selvforståelse og lyst til tværfagligt samarbejde.  

Vi forventer at ansætte i en fuldtidsstilling. Vilkår efter Industriens funktionæroverenskomst. Løn efter 
kvalifikationer.  

Vil du vide mere, kan du kontakte vicedirektør Jesper Laugesen på jel@enigma.dk eller tlf. 3341 0915.  

Send din ansøgning til jel@enigma.dk senest søndag d. 30. januar 2022.  
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