Financial Accountant
Har du styr på detaljerne og brænder du for økonomi, samt trives du i et
dynamisk og inspirerende miljø? Så er stillingen som Financial Accountant hos
Larix måske noget for dig.
Du vil blive en vigtig medspiller i administrationen som består af et dedikeret team af
5 medarbejdere, hvor du også vil arbejde tæt sammen med kollegaer fra andre
afdelinger. Du kommer til at arbejde med dygtige og engagerede kollegaer i et
uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor din primære opgave vil være at arbejde med
bogholderi samt ad hoc opgaver, som er en del af ansvaret i afdelingen. Det er en
stilling med stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Dine kompentencer
Du er en erfaren og serviceminded Financial Accountant – vi vil lære dig at kende
som en proaktiv og kompetent kollega, der går til opgaverne med udpræget
teamånd. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og du har et godt øje for
kvaliteten af dit arbejde.
Du kan kommunikere på dansk og engelsk i både skrift og tale og derudover har du
erfaring med:
• +3 års erfaring med bogføring
• Månedsafslutning
• Flair for IT og er god i Excel
• Struktureret og tilgår opgaverne med nysgerrighed
• Relevant uddannelsesmæssig baggrund

Er du interesseret?
Vi vil meget gerne høre fra dig. For at ansøge om denne stilling bedes du sende din
ansøgning og dit CV til job@larixcro.com. Ansøgninger håndteres i den rækkefølge,
de ankommer. Vær opmærksom på, at vi holder samtaler løbende og ønsker at
besætte stillingen hurtigst muligt.
Du er velkommen til at kontakte Admin Manager, Anita Jepsen på mobil +45 51 27
00 78 for yderligere information. Yderligere information kan også findes på
www.larix.dk.
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Hvem er Larix?
Larix A / S er en nordisk klinisk forskningsorganisation (CRO) - vi tilbyder komplette
serviceløsninger inden for medicinal-, biotek- og medicinsk udstyr. Vores
hovedkontor ligger i Herlev, og vi har ligeledes et mindre kontor i Medicon Village i
Lund og en konsulent i Helsinki. Larix er en del af Alten Group, og vi arbejder tæt
sammen med vores søsterselskab (Aixial), hvilket giver os flere fordele ved at være
en smidig og fleksibel virksomhed kombineret med support fra en større virksomhed,
når det kommer til f.eks. systemer og ressourcer.
Hos Larix opretholder vi en venlig atmosfære - vi synes det er vigtigt at have det
sjovt, mens vi arbejder, og vi prioriterer at skabe et arbejdsmiljø med en sund
balance mellem arbejde og privatliv. Vi er en mellemstor virksomhed med cirka 75
ansatte, og vi har alle fordelene ved at kunne samarbejde på tværs af funktioner,
lære af hinanden og følge kliniske undersøgelsesprocesser fra start til slut.
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