
Reno Djurs er et affaldsselskab, som ejes af kommunerne Norddjurs og Syddjurs. Reno Djurs  
står for affaldsordninger for private husstande, sommerhuse og virksomheder på Djursland.  
I den forbindelse henter vi affald hos 39.000 husstande og 15.300 sommerhuse samt driver  
ni genbrugsstationer samt et af landets største og mest moderne deponianlæg. Vi er ambitiøse  
og er certificeret på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Se mere om Reno Djurs på www.renodjurs.dk

ØKONOMIASSISTENT
Er du god til at jonglere med tal, arbejder du systematisk 
og struktureret, og kan du smile i en telefon? 

Så er du måske vores nye kollega i en 
spændende virksomhed og branche i rivende 
udvikling.

OPGAVER
Dine opgaver vil spænde bredt og vil bl.a. 
omfatte:

• Kreditor- og debitorbogholderi
• Finansbogholderi
• Vedligeholdelse af stamdata i Navision
• Håndtering og kvalitetssikring af

datastrukturer med Excel/PowerBI
• Telefonisk kundeservice og

sagsbehandling i forbindelse med
affaldsordninger.

VI TILBYDER
Udover et meningsfuldt job med stort ansvar 
og gode kolleger tilbyder vi ordnede forhold 
med en arbejdstid på 37 timer pr. uge, evt. 30 
timer pr. uge. 

Ansættelse sker på overenskomstvilkår og 
med løn efter kvalifikationer.

Arbejdsstedet er på vores hovedkontor, 
Nymandsvej 11, 8444 Balle, med mulighed for 
hjemmearbejde.

ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Lyder det som noget for dig? Så vil vi gerne 
have din ansøgning senest fredag den 19. 
august kl. 12.00.
Samtaler afholdes i starten af uge 34 med 
ansættelse hurtigst muligt.

Send din ansøgning på mail til: 
assistent@renodjurs.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos  
økonomichef Jan Bodholt på 87 59 77 77.

KVALIFIKATIONER
Du har en baggrund inden for økonomi/
regnskab, og gerne erfaring fra en lignende 
stilling. 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og 
ansvarsbevidst og samtidig kunne indgå i et 
team, hvor vi hjælper hinanden på kryds og 
tværs. Du er et udpræget ordensmenneske, og 
omhyggelig uden at tabe overblikket – også i 
perioder, hvor der er travlt. Du synes frem for 
alt, at det er sjovt og spændende at arbejde 
med tal.

Du er hver dag i kontakt med mange borgere, 
så det er vigtigt, at du kan kommunikere 
effektivt og venligt både i skrift og tale. 
Endelig skal du have flair for IT. Det vil være en 
fordel, hvis du kender til 
økonomistyringssystemer som Navision/
Business Central/PowerBI.
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