
Hvad er vi for en størrelse?
Vi er et lønservicebureau med 7 engagerede og servicemindede lønbogholdere. Vi
leverer lønadministration af høj faglig kvalitet igennem god service og effektivitet, som
letter vores kunder dagligdag.

Dansk Løn Service er en virksomhed med fuldt fart på, med mange deadlines og bolde
i luften. Derfor søger vi endnu en specialist eller en aspirant til vores fantastiske
lønserviceteam.

Lønbogholder med et
altoverskyggende servicegen.
Er det dig?
Du den i dit netværk, der altid bliver spurgt til råds, hvis der er spørgsmål til lønsedlen,
eller hvis der er behov for at kunne forstå det logiske bagved tallene. Du sætter en ære
i, at dit arbejde stemmer og er korrekt, ligesom du er nysgerrig på at undersøge det,
hvis det modsatte viser sig.

Din omgangskreds beskriver dig som ordentlig, tillidsvækkende, ansvarlig og en skøn
kollega, der gerne går den ekstra mil for andre.

Kan du nikke genkendende til ovenstående, så er vi interesseret i at høre fra dig!

Opfølgning på overenskomster, ferielov, nye regler og lovændringer
Daglig kontakt med kunder, medarbejdere, myndigheder osv.
Daglig lønbehandling og besvarelse af kunders spørgsmål til løn etc.
Refusionsansøgninger
Opsætning af Lessor SP tid og Lessorløn
Diverse ad-hoc opgaver

Hvordan ser din arbejdsdag ud?
Din primære opgave bliver at håndtere lønbehandling for vores nuværende kunder.
Det vil sige: Lønbehandling fra A-Z. Alt vedrørende indsamling og behandling af data
fra f.eks. tidssystemer samt alt vedrørende lønbehandling, herunder løbende
afstemninger til E-indkomst, ferie osv.

Derudover er opgaverne:

Du kan derfor forvente at opnå faglige stærke kvalifikationer indenfor lønområdet,
overenskomster, regler, love mm.



Hvorfor skal du vælge os?
I Dansk Løn Service tilbyder vi dig en velfungerende arbejdsplads, hvor du sætter dit
eget præg på arbejdsdagen og vores fortsatte vækst. Din arbejdsdag vil være
forskellig og udfordrende. Du vil få rig mulighed for at pleje dit servicegen overfor dine
kunder, ligesom du løser dine opgaver med frihed under ansvar – selvstændigt men
som en del af et mindre team. Tonen er åben, ærlig og uformel, og vi er ikke nærige
med smil henover computerskærmen.

Vi lever af at være skarpe til vores opgaver, og derfor er der rig mulighed for kurser og
efteruddannelse undervejs i din ansættelse.

Som udgangspunkt er stillingen 37 timer, men vi er også åbne for andre muligheder. Vi
følger en månedsrytme, hvor vi har ekstra travlt ved månedens udgang, mens vi til
gengæld har lidt mere luft på andre tidspunkter. Det kræver fleksibilitet fra dig, men du
kan være sikker på, vi giver det samme igen.

Vi har en attraktiv lønpakke med løn efter kvalifikationer, pension, sundhedsordning og
tandforsikring, hvis du ønsker dette.

Du har et servicegen, der sparker rumpe. Så meget, at god service næsten er dit
modersmål.

Du elsker, at der er run på, og kan holde overblikket og smilet på læben – også i
pressede situationer med mange deadlines.

Du kan finde ud af at spille holdsport. For som en del af teamet forventer vi, at du
bidrager med godt humør, samarbejde og et stærkt drive.

Du har en “Spørge-Jørgen” gemt i maven. For du er nysgerrig og har mod på at
lære nyt. Også i forbindelse med løsningen af dine daglige opgaver.

Du er ordentlig, omhyggelig og struktureret. Der er ikke et punkt i en manual, der
går din næse forbi.

Du er seriøs, professionel og tillidsvækkende. For som du allerede ved, så er tillid et
nøgleord i vores branche. Vi administrerer kundernes løn, og de skal være trygge
ved, at det bliver gjort korrekt og til tiden.

Du har flair for tal, økonomi eller revision. Kommer du fra en lignende stilling er det
kun et plus.

Har du erfaring med Lessor SP tid, Lessorløn og Danløn er det også et plus.

Du taler og skriver flydende dansk.

Hvilke kvaliteter gemmer du på?



Er vi dit rette match?
Sidder du med spørgsmål vedr. jobbet, så kontakt endelig vores direktør Nikolaj på
+45 8757 2305.

Har du fået svar på det vigtigste, og kan du slet ikke få armene ned efter at have læst
vores jobopslag? Så send Nikolaj din ansøgning og CV på nikolaj@dkls.dk, hvis du bare
må med på holdet.

Vi ansætter løbende, så vent derfor ikke for længe med at overbevise os om, at det er
dig, der er vores nye lønbogholder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

mailto:nikolaj@dkls.dk

