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Om RAH: RAH er et andelsselskab (a.m.b.a.), der er ejet af ca. 35.000 andelshavere i det vestjyske område. Kon-
cernen ejer flere selskaber herunder RAH Service. RAH Service udfører blandt andet drifts- og vedligeholdelses-
opgaver samt anlægsrelaterede opgaver i elnettet. Selskabet varetager tillige administration, økonomi m.m. 
for koncernen. Hertil udfører selskabet ligeledes kundeservice m.m. for det fælles elhandelsselskab – goenergi 
A/S. goenergi A/S er ejet i fællesskab med to andre energikoncerner. RAH er en virksomhed i forandring, der ska-
ber gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kan læse mere på www.rah.dk og www.go-energi.dk.

RAH søger en assistent 
til økonomiafdelingen 
Er du skarp på økonomi og ønsker et job i en koncern, hvor der er højt til loftet? 
Så er det dig, vi mangler 
RAH søger en dygtig og erfaren allround medarbejder til en fuldtidsstilling i vores økonomiafdeling 
med reference til økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen. Tiltrædelse snarest og senest den  
3. april 2023. Søger du en arbejdsplads med højt til loftet, flad struktur og spændende arbejdsopga-
ver? Så er RAH i Ringkøbing din næste arbejdsplads. Du bliver en del af et team på tre medarbejdere, 
der varetager koncernens økonomi i en række underselskaber. RAH beskæftiger p.t. 54 medarbejde-
re, og du får kollegaer, der investerer tid i at skabe et godt og inkluderende arbejdsmiljø.

Dine arbejdsopgaver:
Du får ansvar for at løse generelle bogholderiopgaver i afdelingen for koncernen og de underliggen-
de selskaber. Du vil indgå i et team, hvor opgaverne løses på tværs i afdelingen. Dine arbejdsopgaver 
bliver blandt andet: 
• Kreditor- og debitorbogholderi
• Bankafstemning
• Lagerstyring
• Momsangivelse og -afstemning
• Lønadministration
• Månedsafslutning – og herunder afstemning af finanskonti m.m.
• Budgetlægning
• Klargøring af materiale til revisor i forbindelse med årsafslutning
• Materiale til brug for opfølgning og rapportering til ledelse og direktion

Din profil og kvalifikationer:
Du er engageret, serviceminded og trives med en travl og afvekslende hverdag. Du har interesse for  
– og arbejdet med opgaver inden for – økonomi. Kendskab til energibranchen er ikke et krav, når blot 
du har mod på at lære og mestre nye fagdiscipliner.

Du kan sige ja til følgende:
• Relevant økonomisk baggrund
• Erfaring med ovennævnte opgaver
• Analytisk, systematisk, omhyggeligt og har god kvalitetssans i din opgaveløsning
•  Gode samarbejdsevner og ved, hvad det vil sige at løfte opgaverne som et team, og kan løse op- 

gaverne på dine ansvarsområder selvstændigt
• God kommunikator og kan formulere dig frit
• Deler gerne viden og erfaring med kollegaer
• God til at skabe en god relation til kollegaer og samarbejdspartnere

RAH tilbyder:
• En koncern med højt ambitionsniveau
• Rigtig gode udviklingsmuligheder
• Værdsættelse af medarbejderes initiativ og forventning om konstant udvikling
• Godt arbejdsmiljø med kompetente, engagerede og hjælpsomme kolleger
• Sociale aktiviteter i virksomheden
• Løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifikationer
• Pensionsordning og sundhedsforsikring samt øvrige personalegoder

Sådan søger du:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV hurtigst muligt mærket ”økonomiassistent”.
Ansøgning bedes sendt til assistent23@rah.dk

Ansøgningsfrist 1. februar 2023.

Tiltrædelse 3. april 2023 eller hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på, at vi løbende afholder samtaler 
og lukker for stillingen, når den rette kandidat er fundet.  Hvis du har spørgsmål til jobbet, bedes du 
kontakte økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen på mobil 2087 5703. Ørskov Rekruttering del- 
tager i processen, hvorfor du også er velkommen til at kontakte Gunnar Ørskov på mobil 40 41 05 55  
for yderligere information.


