
CV 
 
 
Personlige oplysninger 

 
 
Navn:  Helle Pia Larsen  
Adresse:  
Post/by:  
Mobil:  
E-mail:  
 

Faglig profil 

 
Jeg er uddannet kontorassistent og har en bred erfaring inden for administration. Jeg er vant til 
daglig kontakt til kunder og samarbejdspartnere og trives med kontakt til mange forskellige 
mennesker. Jeg er engageret og serviceminded og forstår det essentielle i, at kunder og 
samarbejdspartnere får en effektiv og kompetent betjening. Jeg er god til at skabe struktur og 
bevare overblikket i en travl og nogen gange uforudsigelig hverdag. Jeg kan arbejde selvstændigt 
og samtidig fungere godt i teams og har lyst til at arbejde med varierende opgaver. Det falder mig 
naturligt, at træde til hvor der er brug for en ekstra hånd og jeg syntes det er vigtigt, at 

arbejdsopgaver prioriteres efter relevans. Jeg er omstillingsparat og har en positiv og 
fleksibel tilgang til nye arbejdsopgaver og er ikke bange for at lære nye it-systemer. 
 
Erhvervserfaring 

 
Maj – August 2022 
 Kreditorbogholder, Vikar Beck og Jørgensen, Søborg 
 •Bogføring af leverandørfakturaer. 
 •It-system: SAP, Outlook 
 
Januar 2022 – April 2022 
 Kreditorbogholder, Vikar Metroselskabet. Kbh S. 

•Bogføring af Leverandørfakturaer. 
•It-system: Dynamics NAV 2018, Ibistic, Outlook 

 
Oktober 2020 – December 2020 
 Regnskabsassistent, Drachmann Ejendomsadministration, Helsingør. 

 •Bogføring af leverandørfakturaer. Bogføring af debitorer. 
 •Påmindelser, udsendelse af rykkere til beboere.  
 •It-system: UNIK, Outlook 

 
Oktober 2016 – September 2020 
 Regnskabsassistent, Dansk Flygtningehjælps tolkeservice, Kbh N. 

•Bogføring •Debitorer •Kreditorer •Indbetalinger •Betalinger •Fakturering  
•Afstemning af bank •Afstemning af kasse  
•Håndtering af bilag fra tolke •Telefon •Håndtering af e-mails. 
•It-system: Navision, Outlook 

 
 
 
 
 



 
    Side 2 
 
 
1999 - 2016 Sekretær, LMFK-sekretariatet (Faglige lærerforeninger), Valby. 

•Bogføring •Betalinger •Ordrebehandling •Fakturering •Oprettelse af debitorer. 
•Medlemsadministration •Servicering af medlemmer og ledelse. 
•Kontingentopkrævning •Skatteindberetninger 
•Kursusadministration •Indtastning og vedligeholdelse af database. 
•Bogsalg •Lagerstyring •Kontakt til leverandører og samarbejdspartnere. 
•Besvarelse af telefon og e-mails •Håndtering af post •Medlemsudsendelser. 
•Booking af mødelokaler •Klargøring til møder. 
•Udsendelse af dagsorden og mødereferat. 
•Indkøb af kontorartikler •Diverse ad hoc-opgaver. 

 •It-system: C5, Skolekom 
 
1996 – 1999 Kontorassistent, Helsinge Gymnasium 
 •Daglig administration af skolens bogdepot •Registrering af bøger i database 

•Udlån/udlevering af bøger til lærere og elever samt modtagelse af bøger •Div. 
fakturering til elever. 

 •Fungeret som medhjælper på skolens kontor med postekspedition, telefon og 
andet forfaldent kontorarbejde. 

 
1993 – 1995 Butiksassistent, Super-Brugsen Græsted  
 Kassefunktion samt vareopfyldning. 
 
1989  – 1992 Montrice/produktionsmedarbejder, Bo-Plast, Helsinge 
 Produktion/montering af bl.a. hospitalsmapper samt navne- og konferenceskilte o.l. 
 
1986 –1988 Kontorelev, Hansen & Jacobsen, Citroën Birkerød 
 Debitor, kreditor og finansbogholderi, Edb on-line JDC. Div. konteringsopgaver efter 

kontoplan. Udarbejdelse af daglig kasserapport, herunder afstemning af kasse-, 
bank- og girobeholdning. Indberetning af løn, værkstedsfakturering herunder 
forsikringsskader. Servicering af kunder ved kasse og tlf. 

Uddannelse: 

2013 HK Hovedstaden 
 Videregående Excel 2007 
 Grundlæggende Excel 2007 
 
2009 Erhvervsskolen Nordsjælland 
 Regnskab - daglig bogføring 
 
1995 Hillerød Handelsskole, Erhvervsakademiet. 
 Regnskab, edb/Concorde, regneark. 
 
1988 Hansen & Jacobsen, Citroën, Birkerød. 
 Udlært kontorassistent (bogholderi) 
 
1985 Hillerød Handelsskole, EFG Handel og kontor. 
 
Sprog: Engelsk (Turist-niveau) 
 
IT: SAP, Unik, Dynamics NAV 2018, Ibistic, Navision, C5, Outlook, Excel, Word, Internet, 
 vedligeholdelse af hjemmeside. 
Referencer 

Haves og gives efter aftale. 


