
Økonomiassistent til vores økonomiafdeling
Har du styr på tallene, debit og kredit og er du interesseret i at arbejde i en virksomhed med 
spændende og afvekslende arbejdsdage, så søger vi lige nu til vores økonomiafdeling en økonomi-
assistent.

Om jobbet
Du kommer til at indgå som nøgleperson i en mindre administration med mulighed for at bidrage 
aktivt til optimering af daglige rutiner. 
Som økonomiassistent i JYSK MUSIKTEATER vil du få en bred berøringsflade, såvel i som uden for 
organisationen og du vil blandt andet komme til at arbejde med følgende opgaver:
• Dagligt bogholderi
• Debitor- og kreditorstyring
• Lønadministration
• Fakturering
• Indberetning og afregning ifm arrangementer
• Billetsalg
• Deltagelse i måneds- og årsafslutning
• Diverse ad hoc opgaver.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant teoretisk baggrund og har praktisk erfaring fra arbejde i en 
økonomiafdeling.
Overblik og evne til at tilrettelægge arbejdet er, sammen med en god IT ballast, nødvendig for, at du 
kan udvikle dig i stillingen.

Vi lægger vægt på, at du er en engageret person, der er motiveret til at yde en indsats. Du arbej-
der struktureret og selvstændigt og ser det som en fordel, at der er dage med rutiner og dage med 
udfordringer, som du griber med stort gå-på-mod. Du er ansvarsfuld, tager initiativ og får afsluttet 
opgaverne. 

Vi tilbyder dig et godt job i en spændende midtjysk virksomhed indenfor kultur.
Stillingen kan være på 30–37 timer ugentligt afhængig af nærmere aftale med ansøger. 

Ansøgning
Hvis ovenstående lyder interessant, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest 1. juni 
2022. 
Ansøgning sendes til ole@jmts.dk

Yderligere oplysninger fås hos:
Økonomichef Ole Frølund
Telefon: 22 36 72 86

JYSK MUSIKTEATER er et velfungerende hus, som på årsbasis 
afvikler mere end 300 arrangementer med 75.000 publikum-
mer. Du vil møde en uformel omgangstone med plads til humor 
og god energi. 
Du kan læse mere om huset på www.jmts.dk


