
                                
   

 

 

 

 

Økonomiassistent/lønmedarbejder søges til 
Tjellesen Max Jenne A/S i Høje Taastrup 

 

Vil du gøre en forskel i en dynamisk og spændende virksomhed i medicinalindustrien? Vil du have 
udfordrende arbejdsopgaver og trives du i en virksomhed, som arbejder for bedre sundhed for alle?  

Så har vi et spændende job til dig! 

Vi søger en økonomiassistent/lønmedarbejder – med kendskab til opgaver i en finansafdeling 
samt alle detaljer i lønprocessen – til at indgå i vores økonomiafdeling. Har du en stor 
interesse for detaljer og struktur, så er det måske dig vi søger! 

 

Som medicinalgrossist og distributør er vi centralt placeret i forsyningskæden af lægemidler mellem 
producenten og detailleddet og er dermed en del af et betydningsfuldt nationalt og internationalt miljø. 
Vi leverer varer og ydelser til de danske apoteker og sygehusapoteker på daglig basis og vi tilbyder 

løsninger og koncepter, der skaber merværdi for vores samarbejdspartnere. Tjellesen Max Jenne A/S er 
en del af McKesson Corporation og er alene i Europa repræsenteret i 13 lande. 

 

Jobbet: 

Økonomiafdelingen er en central del af virksomheden, og bidrager med løsning af traditionelle 
bogholderiopgaver, planlægning, controlling og agerer også som sparringspartner for den øvrige 
organisation. Vores økonomiafdeling består i dag af 10 engagerede medarbejdere og til at indgå i vores 
regnskabs-team, søger vi nu en dygtig medarbejder, som skal have fokus på følgende opgaver: 

 

• Udarbejdelse og håndtering af lønbehandling for ca. 400 ansatte via Visma (funktionærer og 
timelønnede)  

• Opsætning og lønkørsel i vores tidsregistreringssystem ProMark 
• Anlægsaktiver 

• Inter-Company afstemning 
• Indberetning til offentlige myndigheder 
• Periodiseringer og hensættelser 
• Finans-afstemninger 
• Lettere bogføringsopgaver 
• Ad-hoc opgaver 

 

Vi forventer, at du: 

• Har erfaring fra et lignende job 

• Arbejder struktureret og har sans for detaljer 

• Tidligere har arbejdet med overenskomster og lokalaftaler 

• Er fleksibel, ansvarsfuld og serviceminded 

• Er positiv og har et godt humør tillagt et stærkt engagement 

• Har fokus på kvalitet i arbejdet 

 

Vi tilbyder: 

▪ Et selvstændigt og spændende job i en attraktiv virksomhed 
▪ Løn efter kvalifikationer og god pensionsordning 
▪ En arbejdsom kultur, som tænker kunderne først i alle aspekter 
▪ En logistikorganisation, der har fokus på teknologi og moderne logistiske løsninger 
▪ Gode, hjælpsomme og dygtige kolleger og et godt arbejdsmiljø 

 
Stillingen er placeret i Høje Tåstrup og du vil referere direkte til vores Finance Manager. 

 
Stillingen ønskes besat 1. juli 2020, men vi venter gerne på den rette. 
 
 
Om rekrutteringsprocessen 

Er du interesseret i udfordringen, så send os din ansøgning og CV via Jobindex. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest muligt og vil løbende indkalde relevante 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/357608/oekonomiassistent-loenmedarbejder


                                
   

 

 

 

 

kandidater til samtale. 

 
Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Finance Manager Lone Skov 
Christensen på tlf. 50 50 37 28. 

 
Du kan læse mere om os på www.tmj.dk  
  

 

Tjellesen Max Jenne A/S (TMJ) er en del af McKesson Europe. McKesson Europe, en del af McKesson Corporation, er en ledende 

virksomhed inden for sundhedssektoren med stærke brands på tværs af 13 europæiske lande. McKesson Corporation er en global 

markedsleder inden for sundhedsteknologi og distributionsløsninger til sundhedssektoren, herunder apoteker, hospitaler, 

kræftbehandlingsklinikker og speciallæger.  

 

McKesson indgår i partnerskaber med producenter inden for medicinalindustrien, leverandører, apoteker, myndigheder og andre 

sundhedsorganisationer for at sikre, at den rigtige patient modtager den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt på en sikker og 

omkostningseffektiv måde. Samlet af vores ICARE-værdier arbejder vores medarbejdere hver dag på måder, der kan innovere og give 

mulighed for forbedring af patientbehandling i enhver sammenhæng – ét produkt, én partner og én patient ad gangen. Læs mere på 

www.mckesson.eu 
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