
 
 

 
 
 
 

Deltidsstilling 15 timer pr. uge med potentiale til mere 

Bogholderi og -regnskabsassistent  
Har du lyst til at arbejde med bogholderi- og regnskab i Fiberby, 
og med tiden få større ansvar? 

 

Så kan vi tilbyde dig  
• Engagerede, søde kolleger i alle aldre 
• Et interessant arbejdsmiljø i en dynamisk vækstvirksomhed midt i byen  
• En arbejdsdag med friskt tempo, uhøjtidelig omgangstone, humor og højt til 

loftet 
• En stilling hvor du får bred berøringsflade i organisationen og især skal 

arbejde tæt sammen med Kundeserviceafdelingen 

Dine opgaver 
• Bogføring: Finans, debitor og kreditor 
• Betalinger, afstemninger og månedsregnskab 
• Kommunikere med boligforeninger om til- og afmelding af kunder, fakturering 

og rykkerprocedurer 
• Derudover skal du være interesseret i at påtage dig andre administrative 

opgaver på ad hoc-basis 

Du vil referere til vores regnskabsansvarlige som pt. arbejder 4 dage om ugen, og 
som forventer at gå ned på 2 dage, når du er “kørt ind i rutinerne”. 

Arbejdstid og -sted 
• 15 timer ugentligt.  
• Mødetid kl. 8.00-16.00 fordelt på to dage 
• Otto Busses Vej 5, 2450 København SV. Lige ved Fisketorvet og Dybbølsbro 

station 

Har du denne profil? 
• Min. 3 års erfaring med bogholderi. 
• Relevant uddannelse eller kurser inden for bogholderi 
• Erfaring med Axapta eller lign. ERP-system. Vi skifter til Uniconta 
• Ansvarsbevidst, selvstændig, struktureret og detaljeorienteret 
• Gode samarbejdsevner og kan lide at samarbejde med mennesker på tværs i 

organisationen 
• Administrativt overblik 
• God til at formulere dig på dansk i skrift såvel som tale 



 
Er du interesseret? 

• Send din ansøgning til Jakob på jfr@fiberby.dk   
• Send ansøgningen snarest, vi læser og behandler ansøgninger løbende 
• Har du spørgsmål til jobbet, så skriv også til Jakob 

Om Fiberby 
Fiberby leverer lynhurtigt og stabilt internet til lave priser til andels-, ejer- og 
almennyttige boligforeninger i Storkøbenhavn. Vi leverer i dag internet til over 600 
boligforeninger og 20.000 slutbrugere. Fiberby har flere gange modtaget 
Gazelleprisen for hurtig vækst, og vi har en ambitiøs vækstplan for de kommende år. 


