
 
Kan du styre, udvikle og drifte bogholderifunktionen i en e-commerce 
virksomhed i vækst? Og har du lyst til at være med på vores rejse mod nye 
internationale markeder? Så er du måske vores nye kollega i Skanderborg.  

Rigtig Kaffe  
Rigtig Kaffe har leveret espressomaskiner, kaffebønner og tilbehør til danske hjem og virksomheder siden 
2009. Vi er autoriseret forhandler af de største mærker i branchen og har 28 egenudviklede kaffeblandinger 
under eget brand. Vi er førende inden for vores område i Danmark, og er i fuld gang med en spændende 
vækstrejse i Norden. Salg sker primært online, mens butik, kontor og lager er placeret i Skanderborg.  

Jobbet og din rolle  
Jobbet som bogholder er en nyoprettet stilling. Den primære opgave ligger i den daglige bogføring, men vi 
forventer, at du også kan varetage opgaver som moms, løn, afstemninger mv. Du bliver således en vigtig 
sparringspartner for direktøren, som du også vil referere til.  

Dine hovedopgaver vil være:  
• Finans-, debitor og kreditor bogholderi  
• Daglige betalinger og fakturering  
• Momsafregning og indberetninger til Skat 
• Udligning og afstemning af internationale betalingspartnere og bankkonti  
• Projektstyring og ad hoc opgaver  

 
Dine kvalifikationer  
Vi forventer, at du mestrer alle områder af bogholderifunktionen, og at du har minimum 5 års erfaring fra 
lignende stillinger. Du elsker tal og trives med at arbejde i dybden på en struktureret og systematisk måde. 
Du er selvkørende og proaktiv, og at du tager fuldt ansvar for dit arbejdsområde. Du arbejder selvstændigt, 
men indgår naturligt i samarbejder på tværs af organisationen. Endelig er du omstillingsparat, og giver en 
hånd med når det kræves – også selvom det ikke indgår i din primære opgavebeskrivelse.   

Herudover forventer vi, at du har følgende kvalifikationer:  
• En relevant regnskabsuddannelse  
• Erfaring fra tilsvarende stillinger i en handelsvirksomhed  
• Stærke it kompetencer og Office bruger, herunder Excel   

Vi tilbyder  
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i en voksende og inspirerende virksomhed i vækst med en god 
stemning og en travl hverdag. Du bliver en del af et dynamisk og uformelt team, med søde kollegaer der 
løfter i flok. Du vil i jobbet få en stor grad af selvstændighed, og masser af muligheder for faglig udvikling.  
 
Stillingen kan både være deltid eller fuldtid efter aftale.  
• Arbejdssted: Skanderborg.  
• Tiltrædelse: 1. januar.  

Interesseret?  
Lyder jobbet interessant, så send din ansøgning og cv hurtigst muligt til job@rigtigkaffe.dk. 

BOGHOLDER   
RIGTIG KAFFE


