VI SØGER NY KOLLEGA

STUDENTERMEDHJÆLPER TIL
ØKONOMIAFDELINGEN HOS TOGT

HAR DU PASSIONEN, EVNERNE OG LYSTEN TIL AT ARBEJDE I ET BOGHOLDERI,
HVOR DER ER FOKUS PÅ AT LEVERE ET GODT OG STABILT ARBEJDE – I EN KONCERN
DER ER I UDVIKLING PÅ MANGE OMRÅDER.
TOGT er en 100 % familieejet koncern, grundlagt i
Odense i 1990. Siden starten har koncernen arbejdet
seriøst og målrettet med udvikling og udlejning af fast
ejendom i Odense, Svendborg og København.
TOGT er i rivende udvikling. Vi opkøber ejendomme på
projektstadiet, færdigudviklede projekter, større ejendomsenheder samt porteføljer med både bolig- og erhvervs
ejendomme. Ud over projektudviklingen råder vi pt. over
knapt 700 lejemål. Se yderligere på: www.togt.dk

Stillingen

Som Studentermedhjælper i økonomiafdeling vil dine arbejds
opgaver være daglig bogføring, afstemninger, arkivering og
andet forefalden arbejde.
• Vi ser gerne, at du har erfaring med bogføring

Personlige kvalifikationer

• Selvstændig og selvkørende
• Overblik
• Beslutsom
• Udadvendt
• Rolig og imødekommende
• Tager på egen hånd relevante initiativer
• Er serviceminded og samarbejdsvillig

Sprog

• Dansk i skrift og tale
• Behersker engelsk

Virksomheden tilbyder

Med base i Odense tilbyder TOGT deres medarbejdere
spændende og personlige udfordringer samt frihed under
ansvar. Vi har en innovativ og engageret kultur, hvor vi
sætter en ære i hele tiden at udfordre sig selv og vore
samarbejdspartnere.
Vores struktur er flad og omgangstonen uformel, og du
kan se frem til en spændende hverdag, hvor du vil få en
aktiv rolle sammen med dine kollegaer i huset.

Løn, ansættelsesvilkår

Løn forhandles individuelt og efter kvalifikationer.

Tiltrædelse

Snarest, men afventer den rigtige kandidat.

Ansøgning

Alle henvendelser behandles fortroligt. Send din ansøgning
og CV hurtigst muligt til Økonomichef Peter Nielsen på mail
job@togt.dk. Alle henvendelser vedrørende stillingen kan
alene ske på mail.
TOGT er en fælles betegnelse for en række virksomheder med aktiviteter inden
for ejendomsadministration, projektudvikling af fast ejendom og investering i
vækstselskaber. Aktiviteterne drives igennem et antal selvstændige juridiske
enheder i form af aktie- og anpartsselskaber TOGT første ejendom blev
erhvervet i 1990 og er i dag et velkonsolideret selskab med en portefølje
bestående af 700 lejemål. Disse fordeler sig geografisk med langt størstedelen
i Odense og København.

TOGT - Kottesgade 13 - 5000 Odense - 70 70 13 20 - mail@togt.dk

