Serviceminded og kvalitetsbevidst regnskabsmedarbejder til Capio CFR
Hellerup
Om stillingen

Vi søger en serviceminded og kvalitetsbevidst regnskabsmedarbejder, der kan varetage lønnen for DK samt deltage i de
øvrige opgaver i økonomiafdelingen.
Stillingens opgaver er:
• Løn for alle ansatte i DK, fastansatte samt timelønnede
• Beregning af honorarer til læger
• Afstemninger af lønkonti til SKAT
• Kontakt med medarbejdere ved spørgsmål vedr. lønnen
• Opdatering og vedligehold af data i Danløn
• Opgørelse af feriepengeforpligtigelse mm.
• Fakturering af kunder
• Almen bogføring
• Diverse afstemninger
• Ad hoc-opgaver
Stillingen er en fuldtidsstilling, og arbejdspladsen er på vores hospital i Hellerup.
Stillingen refererer til HR & Økonomichefen.

Vi forventer
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Du har min. nogle års erfaring med lønadministration
Du har erfaring med lønsystemet Danløn/Lessor
Du har kendskab til ansættelsesret/funktionærlov osv.
Du er selvstændig og omstillingsparat
Du kan arbejde tværfagligt med andre faggrupper
Som person er du positiv og løsningsorienteret
Du er god til at kommunikere i skrift og tale
Du er habil IT-bruger
Du kan bevare overblikket i travle perioder

Capio CFR tilbyder
•
•

Indgå i et velfungerende team
Løn efter kvalifikationer, samt pensionsordning og sundhedsforsikring

Ansøgning

Send din ansøgning med CV til HR & Økonomichef Lone Poulsen på lop@capiocfr.dk

Ansøgningsfrist

Onsdag den 31. oktober 2018 – men der indkaldes løbende til samtale.
Tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger

Kontakt HR & Økonomichef Lone Poulsen på telefon 2810 6545.

Om Capio CFR

Capio CFR er et alsidigt privathospital med speciale i hhv. diagnosticering og behandling af ryg- og nakkelidelser samt
almen kirurgi – herunder mave-tarm, urologi, ortopædkirurgi, håndkirurgi og plastikkirurgi samt en lang række øvrige
specialer. Vi har 6 hospitaler beliggende i henholdsvis Hellerup, Lyngby, Odense, Skørping, Viborg og Aarhus. I vores 6
afdelinger har vi i alt 17 operationsstuer og 70 sengestuer samt en stor ambulant aktivitet. Vi har gennem årene været i
konstant vækst og er i dag et af de største privathospitaler i Danmark. Vi vægter kvalitet og patientsikkerhed meget højt,
har konstant fokus på høj patienttilfredshed og er for tredje gang akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske
Kvalitetsmodel. Vores patienter kommer via sundhedsforsikringer, som privatpatienter eller henvist fra regionerne.
Capio CFR er en del af den svenske koncern Capio AB. Capio AB er en pan-europæisk sundhedsudbyder, der tilbyder
en bred vifte af medicinske, kirurgiske og psykiatriske sundhedsydelser af høj kvalitet via hospitaler, specialklinikker og
primary care units i fem lande – Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og Frankrig.
Capio arbejder med udgangspunkt i Modern Medicine – en struktureret medicinsk proces, der forbedrer kvalitet og frigør
kapacitet – og Modern Management for en øget forandringshastighed i organisationen.
Læs mere om os på www.capiocfr.dk

