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Finance Administrator / Accountant hos 

Sheltons Accountants 
 (København, Danmark) 

 

 

 

Sheltons Accountants (Denmark) – Accountants and Business advisers 
to overseas businesses doing business in Denmark 

 

 

Vi tilbyder en fantastisk mulighed for en regnskabsmedarbejder / Finance 

Administrator til at udvikle sig i et lille team i en rivende udvikling, der arbejder 

for internationale kunder 

 

 Jobbet 

 

 Regnskabsmedarbejder / Finance Administrator  

 Løn ifølge erfaring 

 Assistere med en bred vifte af opgaver, herunder alle regnskabsmæssige krav til et 

udvalg af vores internationale kunder - virksomheder baseret især i Storbritannien, 

Tyskland, andre steder i Vesteuropa og Nordamerika 

 Assistere med perioderapportering inklusiv momsindberetning, lønadministration 

og regnskabsføring 

 Udarbejdelse af årsregnskaber i henhold til dansk lovgivning 

 Sikre overholdelse af danske skattemæssige lovgivningskrav 

 Samarbejde med revisionsfirmaer 

 Kontakt til kunder i deres hovedsæder rundt om i Verden – opretholde og udvikle 

et gensidigt og positivt samarbejde  

 

 Hvor of hvornår 

 

 Tiltrædelse snarest 

 København 

 

 

 Professionelle egenskaber 

 

 Essentielt 

o Dansk uddannet HA Regnskab / BA Business Administration 

o Betydelig og nylig erfaring fra et dansk revisionsfirma 

o Taler flydende engelsk 

o Gode og relevante IT færdigheder 

o Erfaren bruger af regnskabssoftware 

o Systematisk og motiveret 

 

 En fordel, hvis du: 

o har et godt kendskab til dansk moms og indkomstskat 

o har erfaring med Sage software 



 

 
 Accountants & Business Advisers     Local & International Tax Advisers  

 International Tax Training Sheltons-SITTI  Relocation of expats 
Sheltons Group Services Ltd - VAT UK210113980 - Company number 09507447 

    Sheltons                Page 2 

o erfaring i IFRS 

o taler tysk 

 

 Personlige egenskaber 

 

 Ambitiøs, selvmotiverende, energisk 

 Social, team-minded og udadvendt 

 

 Om Sheltons Accountants (Danmark) 

 

 Hos Sheltons Accountants (Danmark) arbejder vi udelukkende med udenlandske 

investorer og virksomheder, der etablerer sig i Danmark 

 Vi dækker en bred vifte af områder for denne niche målgruppe 

 Vi er en del af Sheltons Group, med kontorer i Australien, Malta og London: se 

www.SheltonsGroup.com 

 Sheltons Accountants (Denmark) blev etableret i 1995 

 Vi er placeret i moderne kontorer liggende centralt i København 

 

 Om Sheltons Group 

 

 Sheltons Group blev etableret i 1994 i Holland 

 Sheltons Group er en regnskabs- og forretningsrådgivende virksomhed med særlige 

styrker inden for international skatterådgivning 

 Vi afholder også kurser rundt om i verden om international skat for skatterådgivere 

og internt skattepersonale 

 Sheltons Group er helt uafhængig - uden formelle forbindelser til netværk af 

regnskabsmæssig og juridisk art eller andre virksomheder 

 

 Hvad vi tilbyder 

 

 Et spændende job i en mindre, men dynamisk og internationalt orienteret 

virksomhed 

 Stor mulighed for hurtig avancement 

 Stor mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt 

 Et meget internationalt miljø, herunder enkelte udenlandsrejser 

 Tæt samspil med kolleger i vores kontorer i udlandet 

 

 Kontakt  

 

Hvis dette lyder som noget for dig, så skynd dig at e-maile din ansøgning med CV til: 

Andrew Woods, direktør:  A.Woods@SheltonsGroup.com Vi ser frem til at høre fra dig. 
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