
 

 

 

DuoLine ApS søger en faglig stærk regnskabs- og administrativ kollega 

 

DuoLine ApS forhandler, monterer og servicerer spabade, swimmingpools, saunaer og dampbade hos 

private og offentlige institutioner.   

Vi mangler en tillidsskabende og serviceminded kollega med regnskabsmæssig uddannelse, der har erfaring 

med bogholderi og all-round administration. Én, som har let til smil, er omstillingsparat og har lyst til en 

arbejdsdag i et uformelt og til tider hektisk miljø med mangeartede opgaver - primært indenfor følgende 

rammer:   

• Bogføring, løbende fakturering og bankposteringer 

• Udsendelse af rykkere med opfølgning 

• Afstemning af debitorer 

• Lønindberetning 14 dage/måned, administration og ajourføring af personaleprofiler, 

ansættelseskontrakter og oprettelse i dataløn 

• Administration og ajourføring af forsikringspolicer samt kontakt til mægler 

• Løbende kontakt til bank og revisor 

• Opfølgning på og afstemning af kreditorer, månedsafstemning 

• Kvartalsindberetning af moms og afstemning 

• Klargøring og aflevering af materiale til revisor.  

Du skal have godt kendskab til E-conomic og dataløn. Vi sørger for oplæring i vores interne 

planlægningsplatform Reeft, så du kan indgå i den gode kundeservice og telefonkæde ved travle perioder.  

Du vil få:  

• En arbejdsplads med spændende opgaver og faglig stolthed, hvor ingen dage er helt ens. 

• Et arbejdsmiljø med respekt for den enkeltes kompetencer, samarbejde og fleksibilitet 

• Et tæt all-round samarbejde med dine kollegaer 

• Gode løn- og ansættelsesforhold 

Stillingen er sat til 20 timer ugentligt, hvor du kommer til at indgå i et team med 3 kollegaer på kontoret 

samt lidt over en håndfuld montører. Har du erfaring med regnskab og administration inden for bygge- og 

anlægsbranchen er det en fordel, men ikke et krav.  Med de rette forudsætninger er vi åbne for en flexjob -

ordning.  

Vil du vide mere om vore produkter og services, kan du se disse på www.duoline.dk  

 

Ansøgning og spørgsmål til stillingen kan rettes til Søren Lauridsen på 40281471 eller Tom Lauridsen på 

30558402. CV sendes til duoline@duoline.dk  

 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt 
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