M E D I E H U S E N E M I D TJ Y L L A N D S Ø G E R :

Lønningsbogholder
Mediehusene Midtjylland søger en engageret og serviceminded lønningsbogholder til vores erfarne økonomiteam. Afdelingen består ud over dig af
4 bogholdere, 2 controllere og en økonomidirektør.
Vi anvender et nyimplementeret lønsystem, som underbygger gode og
automatiske arbejdsrutiner.
I vores organisation er der højt til loftet, og vi tilbyder en stilling, der
indeholder gode muligheder for udvikling.
ARBEJDSOMRÅDER:
Ansvarlig for funktionærlønninger for ca. 220 kolleger
Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og diverse tillæg hertil
Administration af overenskomster og kontakt med arbejdsgiverforening
Superbruger på lønsystemet (Lessor PM)
Løn-controlling herunder sparringspartner for vores 25 mellemledere
Hele organisationens »go-to-guy« ved spørgsmål om løn og
ansættelsesvilkår
Ansvarlig for arbejdsgange i relation til lønområdet
Lønfusioner og kontakt med offentlige myndigheder
Rapporteringer og afstemningsopgaver vedr. løn og ansættelsesvilkår
Administration af pensionsordning, sundhedsordning og
øvrige personalegoder
Statistikindberetning
E-indkomst og korrespondance med SKAT
FAGLIGE KVALIFIKATIONER:
Erfaring inden for løn og lønsystemer er en fordel
Erfaring med håndtering af overenskomster, Funktionærloven og 		
Ferieloven er en fordel
Systematisk, struktureret og analytisk i din tilgang til opgaverne
God forståelse for sammenhængen mellem løn, økonomi og forretning
Rutineret bruger af Office-pakken samt god almen IT-forståelse
Udviklingsparat og lyst til læring og udvikling
Teamplayer

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND TILBYDER:
Ansættelse i en innovativ mediekoncern, hvor mulighederne for
personlig udvikling er store
Dygtige og professionelle kolleger, der er klar til at tilbyde dig oplæring
og udvikling
En organisation, der lægger vægt på et uformelt samarbejdsklima med
respekt for hinanden og vores værdier

ARBEJDSSTED:
Østergade 21, 7400 Herning
ARBEJDSVILKÅR:
Fastansættelse og fuld tid.
ANSØGNING:
Ansøgning og CV mailes mærket »Lønningsbogholder« til
direktionssekretær Tina Nortvig Mortensen på
tnm@mediehusenemidtjylland.dk
For mere information er du velkommen til at kontakte
økonomidirektør Jakob H. Sønderby på mobil 2117 5424
Ansøgningsfrist: Senest 21. september.
Ansøgningerne vil blive vurderet løbende og behandles fortroligt.
Tiltrædelse: 1. november, men vi venter selvfølgelig gerne på
den rette kandidat

Mediehusene Midtjylland, er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande, Silkeborg og Skive. Virksomheden har ca. 220 ansatte. Medievirksomheden er funderet
på lokal journalistik og salg, samt med de centrale administrative og økonomiske funktioner samlet i Herning. Virksomhedens styrende værdigrundlag bygger på nytænkning, lokalperspektivering, samspil og troværdighed. Disse værdier er
rygraden i virksomheden. De enkelte lokale mediehuse består af mennesker, som arbejder for mennesker, og har den lokale borger i fokus. Lokale nyheder samt inspiration til et bedre liv er ledestjernerne i alt mediearbejdet. Overskuddet fra
medievirksomheden udloddes til gode lokale formål inden for kultur, sport, erhverv og uddannelse.

