
Daglig regulering af klienttilsvar
Debitorbogføring
Kreditorbetaling
Sagsbogføring
Afstemninger
Ad hoc-opgaver

Leoni Advokater er en moderne fullservice advokatvirksomhed i vækst – derfor søger vi en økonomiassistent, der
kan hjælpe i vores økonomifunktion.

Så drømmer du om en attraktiv arbejdsplads i hjertet af Viborg? Trives du med kendte og faste arbejdsopgaver?
Og er det vigtigt for dig, at ting stemmer? Så har vi jobbet til dig.

Jobbet ganske kort:
Med reference til vores økonomichef søger vi en ny kollega til at håndtere økonomiopgaver vedrørende
sagsregnskabet.

Dine nye kolleger:
Leoni Advokater har kontorer i Viborg, Holstebro og Aalborg. Du vil bliver en del af Viborg-kontoret. I Viborg er
vi cirka 35 medarbejdere, blandt andet jurister, advokatsekretærer og firmaets økonomifunktion. Vi har til huse i
den gamle Generalkommando tæt ved Domkirken og byens gågade.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver:

Lidt om dig:
Du skal kunne arbejde selvstændigt og prioritere din tid således at deadlines overholdes. Du skal være struktureret,
systematisk og besidde et højt serviceniveau – ikke mindst et godt humør.

Din faglige profil:
Du skal have erfaring med bogføring. IT er et naturligt redskab for dit arbejde. Det vil være en fordel, hvis du har
brugerkendskab til økonomisystemer samt Office Pakken. Kendskab til advokatbranchen er ikke et krav.

Vi tilbyder:
En deltidsstilling på 20 timer (mandag til fredag kl. 8-12). Du vil få dit eget arbejdsområde samt et tæt samarbejde
med økonomichefen. Vi har en uformel organisation, som har en åben og humørfyldt omgangstone med gensidig
respekt. Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer og erfaring.

Ansøgning:
Du søger jobbet ved at sende din ansøgning med CV og relevante bilag på mail til: ta@leoniadvokater.dk - Vi skal
have din ansøgning hos os senest den 10. oktober 2022.

Hvis du har spørgsmål angående stillingen, kan du kontakte Tina Aggerholm på tlf. 8727 4802.

Om Leoni Advokater: 
Læs mere om os på www.leoniadvokater.dk

Økonomiassistent, deltid
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