
Vær med til at gøre en forskel for IT-sikkerheden

CSIS er en mellemstor virksomhed, der er førende inden for IT-sikkerhed. Vores 70+ dygtige medarbejdere fra hele 
verden hjælper virksomheder og offentlige organisationer med at forebygge og håndtere cyberangreb. Du bliver 
en vigtig del af vores Finans-team, som udover dig består af vores CFO, med tæt samarbejde med HR og Facility. 

Du bliver også en del af en kultur, hvor alles bidrag er afgørende for det, vi laver - også dit! Vi lægger vægt på et 
godt samarbejde på tværs af teams, fagligheder og niveauer. Du vil møde nogle meget dedikerede kolleger, der 
elsker deres arbejde, og som samtidig sætter pris på hinanden socialt. 

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har en god balance mellem arbejde og fritid, og derfor er der 
fleksibilitet i forhold til at arbejde hjemmefra, hvis det passer bedst ind i netop dit liv.
 
Dine opgaver

Som bogholder får du en meget central rolle i virksomheden, da det bliver dit ansvar at sikre at vores regninger 
bliver betalt til tiden, at vi får faktureret vores kunder, og ikke mindst at vores medarbejdere får den korrekte løn 
til tiden. Dine primære opgaver vil være:

 • Kreditorer (bogføring og betaling)
 • Debitorer (fakturering og opfølgning)
 • Løn (forberedelse og afvikling af lønkørsler)
 • Momsregnskab
 • Vedligeholdelse af stamdata og processer i vores systemer (eConomic, Visma Løn, SalesForce m.v.)
 • Analyse, controlling og rapportering 
 • Alle de andre små og store ad hoc-opgaver, der skal løses i en virksomhed som vores  

Din profil

Det vigtigste for os er, at du er motiveret for det, du laver, og sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde – 
sammen med dine kolleger. Du kan se dig selv i vores værdier, altså er du ansvarlig, udviser respekt for andre, og 
du er proaktiv. 

Derudover vil du matche jobbet godt, hvis du har:

 • Relevant uddannelse indenfor kontor, økonomi eller regnskab
 • Minimum 2-3 års erfaring med bogholderi
 • Minimum 1-2 års erfaring med løn
 • Grundig forståelse af gældende regler inden for regnskab, moms og skat, mv.
 • Erfaring med, flair for og interesse i diverse IT-systemer på superbrugerniveau
 • Superbrugerkompetencer i Microsoft Excel og gerne erfaring med Power BI
 • Gode sprogkundskaber på engelsk, både skriftligt og mundtligt, da arbejdssproget er engelsk i CSIS

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og meningsfuldt job i en markedsførende virksomhed i vækst. Men allervigtigst så 
tilbyder vi de mest fantastiske og engagerede kolleger, du kan drømme om. Derudover har vi selvfølgelig:

 • Pensionsordning, sundhedsforsikring og tandforsikring
 • Fleksibel arbejdstid og mulighed for hjemmearbejde
 • 5 ugers ferie + 5 feriefridage
 • Lækker, sund og varieret frokostordning
 • Fri telefon og internet
 • Massageordning
 • Masser af sociale arrangementer

Det praktiske

Startdato: 1. august 2022 eller snarest muligt derefter
Arbejdssted: Vestergade 2B, 4. sal, 1456 Copenhagen
Løn- og ansættelsesvilkår: Vilkår aftales i forhold til dine kvalifikationer. Det er en fast stilling på fuld tid.

Ansøgningsproces

 • Ansøgningsfrist: tirsdag d. 31.05.22
 • Sådan søger du: send din motiverede ansøgning og CV til hr@csis.com
 • Hvis du har spørgsmål: kontakt gerne CFO Marianne Ovesen på mobil +45 4010 3527, eller mail               

mao@csis.com
 • Samtaler: Vi forventer at afholde samtaler d. 13.06.22 og 14.06.22 og muligvis opfølgende samtale herefter.

 

Bogholder til IT-virksomhed i indre København

Vil du gerne være en del af en mellemstor virksomhed, der bekæmper 
cyberkriminalitet? Kunne du se dig på en arbejdsplads i indre København med 
god balance mellem arbejde og fritid og mulighed for hjemmearbejde? Og er det 
vigtigt for dig at have spændende arbejdsopgaver og virkelig søde og dygtige 
kolleger?
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