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Erhvervserfaring 
Feb 2020 – mar 2021 Regnskabsassistent vikariat hos Matas A/S hovedkontor i Allerød 

• Dagligt har jeg haft kontakt med butikker (ansvar for ca. 25 styks) og bogføring af 
finans samt ind- og udbetalinger, afstemning af likvider, controlling af omkostninger 
– månedlig egenkontrol, kreditor- og debitorafstemninger samt bankafstemninger 

• Gavekortafstemninger samt månedlig afstemning af webordre for alle butikker i 
Matas A/S 

• Diverse Ad hoc-opgaver 

2019 Barsel 
Aug 2016 – aug 2018 Kontorelev hos Dansk Erhverv i København med speciale i økonomi.  

• Daglig drift, fakturering, bogføring af bilag, samt ind- og udbetalinger 
• Afstemninger af likvider, kreditor og bank (drift og balance) 
• Controlling og afstemning af kontospecifikationer 
• Debitor- og kreditorstyring 
• Udarbejdelse af perioderapporter samt årsrapporter 
• Momsindberetning til SKAT 
• Afløser i receptionen (ferieperiode eller sygdom) 
• Diverse Ad hoc-opgaver 

2017 Momsmanual – Projekt – Udarbejdelse af momsmanual til standardisering af de 
interne processer og procedurer  

2016 Compliance – Projekt – Indsamling af bestyrelsesoplysninger til Nordea i forbindelse 
med indføringen af Hvidvaskningsloven 
 
Jan – april 2016 Revisorpraktikant hos Revisions Instituttet i Høje Taastrup (ifbm. Financial 
Controller) 

• Revision af bilag og kontospecifikationer  
• Bogføring af bilag 
• Udarbejdelse af årsrapporter 
• Indberetning til SKAT i DIAS (digital indberetning af skat) 
• Diverse Ad hoc-opgaver 

 
2008 – 2016 Kasseassistent i Føtex Lautrupvang (studiejob) 

• Kundehåndtering og kundebetjening 
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Uddannelse 
Kontorelev med speciale i økonomi: 
2016 – 2018 Kontorelev – Fagligt fokus – Økonomi og regnskab  

• Niels Brock, H. C. Andersens Boulevard 2 i København – udlært august 2018. Elev 
hos Dansk Erhverv i København 

2018 Fagprøve – Procesoptimering af perioderapporter  

2017 Skattekursus – hos Deloitte – Beskatning af fonde og foreninger  

2017 Momskursus (Deloitte) – på Børsen – Momsfradrag i fonde og foreninger 
 

Financial Controller:  
2014 – 2016 Financial Controller – Erhvervsakademiuddannelse  

• CPH Business, Lyngby – dimitteret 2016  
Giver merit til HD 2. del 

2016 Hovedopgave – Indekslån og andelskronen 

2016 Revisorpraktiktant hos Revisions Instituttet (3 måneder) 
 

Finans fagpakke A: 
2014 (forår) Finans fagpakke A – HHX  

• Niels Brock, Nørreport i København – dimitteret 2014 
 
IT-kompetencer 

• ERP-systemer: Microsoft Dynamics Axapta, og E-conomic – Superbruger  
• Microsoft Office pakken, især Excel – Superbruger 
• Viking – kasserapporter og bonner 
• Adra – bankafstemninger  

 
Sprog 

• Engelsk – Højt både mundtligt og skriftligt 
 
Fritidsinteresser 

• Jeg er kreativt anlagt, hækler, strikker, brodere, læser bøger, m.m. 
• 29 år og bor sammen med min mand og barn 

 
Referencer 
Referencer fra tidligere arbejdsgiver udleveres efter aftale. 

Eksamensbeviser udleveres efter aftale.  


