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Receptionist / bogholderiassistent 
 

Digital Group er inde i en positiv udvikling og vi søger derfor en ny kollega til at tage imod opkald fra kunder 

samt lettere bogføringsopgaver 

Du vil indgå i vores serviceteam på 5 medarbejdere, som står for modtagelse og ekspedition af servicekald og 

tonerbestillinger fra vores kunder. En væsentlig del af jobbet vil bestå i kontrol og bogføring af fakturaer fra 

vores serviceleverandører samt indtastning og opgørelse af afregninger overfor kunder. 

Du vil få en stor berøringsflade, såvel internt i virksomheden, som med vores kunder. 

 

Din profil 
Du er vant til at kommunikere bredt med såvel kunder som kollegaer, hvorfor du har gode kommunikations- 

og samarbejdsevner. 

Du er glad, smilende og giver gerne en hjælpende hånd med, når det behøves. Du er ansvarsbevidst og har 

styr på dine opgaver. Det er afgørende, at du er struktureret, samt løser dine opgaver til tiden.  

Du kan ligeledes holde hovedet koldt, når der er travlt og mestre flere bolde i luften på en gang. 

Vi forventer, du har erfaring med Microsoft Office pakken og har en god talforståelse. 

Kendskab til Navision er en fordel, men ikke et krav 

 

Vi tilbyder 
• En fuldtidsstilling i et spændende og krævende job  

• En arbejdsplads med god arbejdskultur, hvor vi går op i, at de ansatte har det godt 

• Engagerede og velmotiverede kolleger  

• Job i en virksomhed med godt drive og positiv udvikling 

• Attraktiv sundhedsordning og løn efter kvalifikationer 

 

Ansøgning 

Send din ansøgning pr. mail til th@digitalgroup.dk senest den 23. februar 2020. 

Da stillingen ønskes besat hurtigst muligt, afholdes samtaler løbende. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thomas Hoffmann, tlf. 40 32 31 72 eller mail 
th@digitalgroup.dk. 
 
 
Om Digital Group 
Digital Group A/S, er en del af Digital Group koncernen, der har arbejdet med printere, scanning og dokumenthåndtering i mere end 
18 år. Digital Group er landsdækkende med kontorer i Odense, Aarhus, Esbjerg og Herning. Vi sætter en ære i tilfredse kunder og et 
langvarigt kundesamarbejde. 
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