
Bliv en del af MD Anlæg Sjælland ApS  
Vi er en anlægsvirksomhed, der bygger på stærke værdier. Vi udfører entre-
prenørarbejde, autoriseret kloakarbejde, diamantteknik samt landskabsen-
trepriser på større fagentrepriser for både offentlige og private kunder. Du får 
20-25 engagerede og løsningsorienterede kolleger, der glæder sig til at byde dig 
velkommen indenfor i et arbejdsmiljø, hvor vi samarbejder på tværs og løfter 
opgaverne i flok.

Tag det administrative ansvar – og hold styr på økonomien 
Du får, sammen med en anden økonomimedarbejde, ansvaret for, at alle op-
gaver inden for vores bogholderi bliver løst med høj kvalitet og til den aftalte tid. 
Du er vores kontaktperson for en bred vifte af samarbejdspartnere, herunder 
også vores leverandørers- og underentreprenørers bogholderi. Du har ansvaret 
for at de administrative opgaver bag vores produktionsteam, altid kører upå- 
klagelig, og at vi løbende er opdateret med det seneste økonomiske overblik 
på de enkelte sager. 

Det vil sige, at du:     
     
• konterer alle kreditorfakturaer og sender dem videre til godkendelse hos  
 rette sagsansvarlige
• står for alt bogføring, herunder momsafstemning og klargøring til revisor
• arbejder fokuseret med sagsbestemt økonomistyring og budgetopfølgning
• står for alt medarbejderadministration, herunder også nyansættelser og  
 lærlingeadministration 
• udarbejder løn og står for al administration forbundet hermed  
• supplerer ledelsen i økonomimøder med bygherre, underentreprenører  
 eller leverandører  
• udarbejder den økonomiske del af afleveringsprotokollerne i forbindelse med  
 aflevering af en sag

“Vi har oplevet en betydelig vækst, og har derfor behov for endnu en kompetent 
medarbejder til at varetage vores bogholderi. Vi har brug for en erfaren økono-
mimedarbejder, der er fagligt dygtig og har lyst til at tage ansvaret på sig”, siger 
økonomi- og administrationschef Mette Hyldebjerg. 

Vi tror på kvalitet, ansvarlighed og sammenhold
Fællesskabsfølelse og medarbejdertrivsel er vigtigt. Meget vigtigt. Det mærker 
du hurtigt i din hverdag hos os. Derudover tror vi også på kontinuerlig udvikling 
for den enkelte medarbejder, og du kan derfor løbende komme på opkvalificer-
ende kurser og efteruddannelse skræddersyet efter netop dine ønsker og behov.

”Hos MD Anlæg Sjælland ApS plejer vi vores gode sammenhold ved at afholde 
diverse sociale arrangementer, hvor alle deltager med stort engagement. Vi 
har blandt andet 1 årlig aktivitetsdag og 2 medarbejdermøder, hvor ledelsen 
fortæller og inddrager medarbejderne i virksomhedens udvikling og nye tiltag”, 
fortæller Mette Hyldebjerg, som ser frem til at modtage din ansøgning.

Dedikeret økonomi- og administrationsansvarlig – hvem er du?
• Du har en relevant uddannelse inden for økonomi.
• Du har en solid erfaring fra en lignende stilling, og meget gerne brancheerfaring.
• Du er IT-superbruger, specielt i Excel.
• Du er velformuleret på dansk både på skrift og i tale.
• Du arbejder fokuseret, detaljeorienteret og struktureret, og så er du god til at  
 bevare overblikket i en travl hverdag med mange deadlines.
• Du er indstillet på, at der i perioder er ekstra travlt, og der derfor kan være  
 behov for at arbejde udover de 37 timer. 

Interesseret?   
Har du behov for yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen 
til at kontakte økonomi- og administrationschef Mette Hyldebjerg på 
tlf. 20961385. 
Send din ansøgning og dit CV til job@mdas.dk – skriv ”økonomimedarbejder” 
i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist: 18 november 2018

Tiltrædelse: Snarest muligt.

”Det er vores medarbejdere der gør forskellen, og sikrer at vi er blandt de bedste. Derfor er gode medarbejder- og arbejdsforhold 
en af de allervigtigste grundsten i vores virksomhed,” siger indehaver Morten Dyrlund om filosofien på din nye arbejdsplads.

Er du faglig dygtig indenfor dit fag?
Er du engageret, kan du arbejde struktureret og er du vant til at have mange bolde i luften, så er det dig, vi har brug for. 

Vil du være en del af et stærkt team?
Hos os får du gode kollegaer og en hverdag med spændende arbejdsopgaver.

Send din ansøgning til:

MD Anlæg Sjælland ApS
Tlf.: 20 96 13 85
job@mdas.dk 
Skriv ”økonomimedarbejder” i emnefeltet

Følg os på sociale medier og vores 
hjemmeside: www.mdas.dk

Vi ser frem 
til at høre fra 

dig!

MDAS søger erfaren Økonomimedarbejder 


