
Du har erfaring med regnskabs- og administrationsopgaver
Du er stærk i Excel og har erfaring med Business Central eller andre økonomi-
systemer
Du er udadvendt og klar til at indgå i et team med 4 kollegaer
Har du erfaring i rejsebranchen er det et plus, men ikke et must; vi skal nok lære
dig alle fagudtrykkene

Registrering af vore gæsters ind- og udbetalinger
Behandling og administration af fakturaer fra kreditorer
Afstemningsopgaver
Bogføring af rejseledernes regnskaber fra vores destinationer
Generelle ad hoc-opgaver, både økonomi- og rejsebureauorienterede opgaver

Vi har igen travlt i rejsebranchen og det smitter også af i vores økonomi- og
regnskabsafdeling. Derfor søger vi en medarbejder til vores hovedkontor i
Ringkøbing til snarlig tiltrædelse. 

Du vil indgå i et team af medarbejdere i økonomiafdelingen, som varetager økonomi-
og regnskabsfunktionen for vores tre charterbrands Primo Tours, Århus Charter og
SunCharter. Ydermere varetages enkelte opgaver for de øvrige selskaber i vores
koncern.

DINE KVALIFIKATIONER: 

DINE OPGAVER:

HVEM ER VI? 
Vi er et team af ferieglade rejsenørder, der har fokus på at udvikle unikke
ferieoplevelser for vores gæster, hvor den personlige service har højeste prioritet.
Virksomheden bærer præg af, at vi stadig er en iværksætter-virksomhed, hvor der
ikke er langt fra tanke til handling. Det er derfor vigtigt, at du er omstillingsparat og
trives i et miljø, hvor tempoet er højt. Du vil blive en del af et uformelt arbejdsmiljø,
hvor vi alle arbejde på kryds og tværs i organisationen. 

ØKONOMIMEDARBEJDER SØGES



Primo Tours er en vestjysk iværksættervirksomhed, som tog sin begyndelse i 2009 og
har sidenhen vokset sig større og er i gang med en spændende udviklingsrejse. Primo
Tours koncernen består af følgende brands, som alle har eget DNA og
målgruppefokus: Primo Tours, Århus Charter, SunCharter, VERDN, USA Tours,
Danexplore, Nortlander, DanSki, Slopetrotter og flyselskabet Airseven, samt vores
egen bookingplatform Tourpaq. Samlet sender vi årligt flere end 150.000 glade
gæster på ferie. Vi har kontorer i Ringkøbing, Aarhus, Roskilde og København. 

PRAKTISK INFORMATION
Vi ønsker stillingen besat snarest muligt – men venter gerne på den rette. Der er tale
om en fuldtidsstilling med base hos Primo Tours i Ringkøbing. 

Send din ansøgning og CV til job@primotours.dk - skriv 'økonomimedarbejder' i
emnelinjen. 

Vi indkalder løbende til personlige samtaler og ansætter, når det rigtige match er
fundet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte økonomichef Bjarne
Schlüter på tlf. 22616577.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Du kan læse mere om os på vores respektive hjemmesider: 

PRIMOTOURS.DK

AARHUSCHARTER.DK

SUNCHARTER.DK

VERDN.DK

mailto:job@primotours.dk
http://www.primotours.dk/
http://www.aarhuscharter.dk/
http://www.suncharter.dk/
https://www.verdn.dk/

