
Økonomiansvarlig
Hippomini bygger makerspaces, kompetenceudvikler og implementerer innovative læringstekno-
logier i dagtilbud og på skoler landet over. Til at hjælpe os med denne opgave søger vi en engage-
ret og struktureret kollega til vores kontor i Kokkedal.

Som økonomiansvarlig i Hippomini bliver du en central figur i planlægningen af vores fortsatte vækstpla-
ner i ind- og udland. Du er skrap til tal og regnskab, og i tæt samarbejde med ledelse og de enkelte forret-
ningsenheder deltager du i planlægningen af virksomhedens aktiviteter i ind- og udland.

De primære opgaver er:

Om dig:
Du har en solid regnskabsmæssig ballast.
Du er selvkørende og kvalitetsbevidst.
Du er robust og kan trives i en travl hverdag.
Du har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver, kan bevare overblikket, og ved at det er vigtigt at 
have styr på detaljerne.
Du kan trives i en dynamisk start-up virksomhed, hvor du er med til at skabe forretningsgangene, og ikke 
to dage er ens.
Du har et højt energiniveau, et stort drive, og sætter en ære i at nå personlige og arbejdsrelaterede mål.
Du har erfaring fra en lignende stilling, gerne inden for detail-, tele- eller it-branchen.
Du har solid erfaring med Microsoft Dynamics NAV og MS Office
Du er hjemme i kommunikation med det offentlige (virk.dk m.fl.)
Du kan kommunikere præcist på dansk og engelsk.

Hippomini tilbyder: 
En fuldtidsstilling. 
Et selvstændigt job, hvor du i høj grad tilrettelægger din egen hverdag.
En spændende arbejdsplads med højt til loftet og gode kollegaer.
Et job med masser af muligheder for dig, der har lyst.
Løn efter aftale.

Ansættelsestidspunkt
Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansættelsessted
Kokkedal.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Frederik Bentler på tlf. 2970 8440.

Brønsholmvej 26 | 2980 Kokkedal | www.hippomini.dk

• Debitor- og kreditorbogholderi
• Lønbogholderi
• Finans
• Rejseafregninger
• Afstemninger

• Periodiseringer
• Told og Moms
• Likviditet- og omkostningsbudget
• Lønbogholderi
• Klargøring til revisor 


