
Bogholder til snarlig tiltrædelse

Vi søger
Vi søger en deltidsbogholder til vores advokatfirma. Stillingen er normeret til 15-20 timer/uge og omfatter:

I relation til tinglysning har vores nuværende bogholder hidtil udført denne opgave. Det er imidlertid ikke et krav, at man 
kan tinglyse, da opgaven evt. vil blive omplaceret. 

Vi arbejder i Advopro.

Om os
Vi er en solid og veldrevet advokatvirksomhed med en stærk markedsposition. Vi arbejder især med kontrakter,  
udbud, rets- og voldgiftssager indenfor byggeriet, og fortrinsvis for offentlige myndigheder og virksomheder. Kontoret  
beskæftiger pt. 15 jurister, heraf 6 partnere. Vores sekretærgruppe består pt. af 3 advokatsekretærer, som tillige  
varetager kontorets IT, afløsning i bogholderi og reception samt visse andre mindre opgaver. Gruppen af ikke-jurister 
består derudover af receptionist, piccoline samt bogholder. Vi lægger stor vægt på, at alle er glade for at gå på arbejde; 
både juristerne og den administrative gruppe.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et særdeles godt arbejdsmiljø med en del sociale arrangementer, konkurrencedygtig løn afhængig af  
kvalifikationer og frokostordning.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside, viltoft.dk, og du er velkommen til at kontakte advokat Henrik Hauge 
Andersen, hvis du vil vide mere. Send din ansøgning så hurtigt som muligt til Henrik pr. e-mail til hha@viltoft.dk.  
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VILTOFT SØGER BOGHOLDER  

• Daglig bogføring med klienttilsvar
• Betaling af regninger mv. 
• Lønbehandling 
• Udbetaling af årlige tantiemer + renteberegninger af 

samme 
• Udarbejdelse af månedlige likviditetsberegninger
• Udarbejdelse af månedlig opgørelse over debitorer
• Fremsendelse af rykkermails vedr. forfaldne  

fakturaer
• Indsendelse af månedlige opgørelser til Danmarks 

Statistik

• Bankafstemninger
• Beregning og betaling af moms og lønsumafgift  

kvartalsvis
• Klargøring af bilag til revisor til brug for årsregnskab, 

herunder diverse afstemninger
• Administration af rejseforsikring hos Europæiske – 

herunder indberetning af rejsedage
• Årlig indberetning af løn pr. 1. januar
• Administration af sundhedsforsikring
• LRA-administration vedr. nem-id mv.
• Tinglysning
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