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ENVATEK A/S 

søger 

Bogholder assistent, deltid 

Vores virksomhed udvikler sig, og vi ønsker at udvide vores bogholderi med en assistent med overblik og sans for 

detaljer. Bogholderiet samarbejder tæt med projektlederne med videre på tværs af organisationen og støtter op 

omkring den daglige kontakt med kunder og samarbejdspartnere. I tæt samarbejde med vores bogholder, vil I dække 

den totale bogholderfunktion for de seks selskaber i ENVATEK gruppen. 

ENVATEK er en del af Danmarks grønne omstilling, og vi designer og projekterer fremtidens vandværker, energi- og 

byggeprojekter med fokus på stærke løsninger og langvarige samarbejder. Vores fokus ligger på at udvikle al den 

infrastruktur som er med til at skabe bæredygtige projekter til fælles gavn nuværende og fremtidige generationer.  

ENVATEK gruppen består af 6 selskaber 

Vand og Teknik A/S er specialiseret i at levere nøglefærdige anlæg til vandforsyningssektoren, så 

vel som fagentrepriser tilpasset specifikke krav. Vand og Teknik A/S’ services inkluderer alt fra 

projektmodning, over konstruktion til vedligehold og service. 

Se mere på www.vandogteknik.dk 

Ingeniør Huse A/S er en rådgivende ingeniør selskab specialiseret ind for varme og køleforsyning 

fjernvarme og køling, industri og den offentlige sektor. Ingeniør Huse A/S bistår 

forsyningsselskaber med rådgivning indenfor grønne projekter. 

Se mere på www.ingenioerhuse.dk 

SKAtek A/S specialiseret i at levere skræddersyede løsninger af styringer og SRO-anlæg til 

solvarmeanlæg i hele verden, ligesom selskabet er involveret i varmepumper, biokedler og 

energicentraler i både Danmark og Norden. 

Se mere på www.skatek.dk 

ATES A/S har en bred erfaring med projekterer, bygge og drive geoenergi anlæg så vel som at 

tilbyde vedligehold og service af anlæg. Desuden tilbyder ATES A/S konsulentbistand og rådgivning 

til grund-, spilde- samt havvandsprojekter. 

Se mere på www.ates.dk 

ENVATEK (2 selskaber) er en vand- og energispecialiseret koncern med tre selvstændige 

kompetenceprofiler samlet under fælles ejerskab. ENVATEK samler selskabernes 

kompetenceområder og fremme deres fælles mål: rådgivning og projektering samt levering af 

fremtidens bæredygtige anlæg. ENVATEKs fælles vision er grønne projekter, baseret på 

ordentlighed. 

Se mere på www.envatek.dk 
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Arbejdet vil primært bestå af: 

• Fakturering af debitorer (kunder) 

• Afstemning kreditkort 

• Gennemføre betalinger 

• Medvirke til månedlig afstemning og -regnskab 

• Afstemning af kreditorer (leverandører) – startende med et selskab 

• Stillingen vil løbende udvikle sig med flere opgaver, så I internt i teamet kan være backup for hinanden 

Vi forventer: 

• Den ideelle kandidat har en økonomisk uddannelsesmæssig baggrund og har nogle års erfaring, optimalt set fra en 

projektorienteret virksomhed 

• Du har gode samarbejdsevner og sætter en ære i at levere en god service 

• Du har et positivt mindset og en naturlig faglig stolthed omkring dit arbejde. 

• Du arbejder struktureret og har sans for detaljer 

Stillingen: 

• 20 – 25 timer om ugen 

• Arbejdssted er Brabrand og en dag om ugen i Skive  

• Start 1. oktober  

• Stillingen kan udvikle sig til flere timer over tid, i takt med virksomhedens udvikling 

• Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer 

Har du spørgsmål til stillingen så kontakt driftschef Bjarke Busk Pedersen på 2460 8863  

Vi afholder samtaler løbende og tiltrædelse er hurtigst muligt. 

 


