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Asiakasvastuullisia kirjanpitäjiä
Keski-Suomeen tai etätyöhön
Meistä:
Dextili Oy on kiinteistö- ja rakennusalalle erikoistunut taloushallintokeskus.
Erityisosaamistamme ovat asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sekä rakennusliikkeiden
taloushallintoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Toimistomme sijaitsevat neljällä eri
paikkakunnalla (Jyväskylä, Saarijärvi, Pihtipudas, Pyhäsalmi) ja lisäksi tarjoamme
työntekijöillemme etätyömahdollisuuksia. Työllistämme tällä hetkellä noin 50
henkilöä ja haluamme kasvaa edelleen. Toimintamme jakaantuu viiteen
palveluyksikköön: asiakasvastuu, kirjanpito, myyntireskontra, palkanlaskenta ja
vastaanotto.
Dextili Oy on osa Aallon Group -konsernia, joka on yksi taloushallintoalan
suurimmista toimijoista Suomessa. Meitä on noin 200 henkeä 11 paikkakunnalla.
Olemme uusi yhtiö, jonka toiminnan juuret kantautuvat kuitenkin pitkälle kotimaisen
taloushallinnon historiaan. Toimimme perheyhtiöissä opittujen ja vaalittujen
parhaiden käytäntöjen pohjalta. Toiminnassamme korostuvat henkilökohtaisuus,
paikallisuus, asiakkaasta huolehtiminen ja asiantunteva palvelu. Hyvään
asiakaspalveluun ja korkeaan laatuun tähtäävän toimintamme keskeisin tekijä on
tyytyväinen ja osaava henkilöstö.
Olemme tuottava ja menestyvä, orgaanisesti kasvava yritys. Luonnollisen kasvun
jatkuessa haemme nyt kirjanpitäjiä Keski-Suomen toimistoillemme tai
etätyösuhteeseen.

Työn kuvaus:
Haemme asiakasvastuullisia kirjanpitäjiä asiakasvastuuyksikköömme, jossa tulet
huolehtimaan kiinteistö- tai rakennusalan asiakkaidemme kuukausittaisista
raportoinneista, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta neuvonnasta. Työpisteesi voi olla
mikä tahansa toimipisteistämme: Jyväskylä, Pihtipudas, Saarijärvi tai Pyhäsalmi.
Meillä on myös mahdollisuus etätyöskentelyyn.
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Tarjoamme sinulle
•
•
•
•

Tehokkaat ja ammattilaisten tarpeisiin kehitetyt työkalut ja -välineet
Kattavat mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen Dextili Akatemian
kautta
Huipputyypeistä koostuvan työyhteisön, jossa on tekemisen meininki
Myönteisen suhtautumisen etätyöhön

Odotamme sinulta
•
•
•
•
•

Kokemusta kirjanpito- ja tilinpäätöstöistä
Asiakaspalveluhenkisyyttä ja intoa paneutua asiakkaan liiketoimintaan
Valmiutta kasvaa ja kehittyä alan jatkuvan digimurroksen mukana
Itsenäistä työskentelyotetta
Avoimuutta, aktiivisuutta ja positiivista asennetta

Eduksesi luetaan
•
•
•

Aiempi kokemus taloushallinnon tehtävistä kiinteistö- tai rakennusalalla
Taloushallinnon järjestelmäosaaminen Visma Fivaldi, EVRY Jydacom ja
Microsoft Dynamics NAV ja/tai Procountor-järjestelmistä
Halu ja kyky osallistua uusien toimintatapojen kehittämisen

Tiedustelut ja yhteys:
Lisätietoja antaa asiakasvastuuyksikön esimies Sanna Mäkinen,
puhelin 044-700 8119, sanna.makinen@dextili.fi .
Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen mahdollisimman pian oheisen linkin
kautta: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?f204d387
Paikat täytetään heti sopivien työntekijöiden löydyttyä.
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