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Overblik..... overblik....overblik

ER nøgleordet for alt hvad vi foretager os hos NEMkontoret.  
Forvent at tingene kommer som billedet til venstre og når de har været gen-
nem kyndige hænder hos NEMkontoret så bliver det som billedet nederst.

Viden er... at vide...... hvor viden er!

For at kunne trives med arbejdet hos NEMkontoret, skal du være indstil-
let på, at intet er nemt. Det kan være du selv skal finde bilagene enten på 
papir, i indscanningen, på deres mail eller vores mail, i e-boks, dropboks, 
rykke for dem der ligger i kundens bukselommer,  eller hvor de nu kan finde 
på at gemme dem.

Du skal kunne suse rundt imellem flere forskellige i kunder i forskellige 
brancher.  På nogle dage arbejder du med en kunde, andre dage med 5-7 
kunder. Du skal selv finde oplysninger om dem i stamdata og ikke nok med 
det, du skal  også huske at skrive i journalen, hver gang du har lavet noget 
på dem, så andre også kan følge med i hvad du laver. Der er nemlig ingen 
garenti for at det kun er dig der sidder med kunden, så vi er også alle nødt 
til at gøre det på samme måde.

Rykker du for bilag eller andet hos kunden skal du selv sørge for at følge op  
på det. Du skal i det hele taget have et fantastisk overblik for at kunne holde 
boldene i luften.

Og i farten skal du også lige huske at lave egenkontrol, drikke kaffe, 
lave afstemninger,  skrive i journaler,  lave tidsregistrering på alt, tage 
telefonen, besvare mails, få massage, hjælpe kollegaer, lærer nyt,  
oprette ny kontoplan med momskoder, klargøre til årsregnskab, lidt 
løn, spise frokost, afstemme kreditorer, o.m.a.

Der er ingen der forventer at du kan det hele, når du starter, men du skal 
have lysten og overblikket til at lære det.  
Der er ingen tvivl om at du har være fantastisk dygtig i det job du kommer 
fra, men du skal kunne omsætte din viden til andre brancher,  regnskabs-
programmer, andre måder at gøre tingene på, kunne samarbejde med 
andre både kollegaer og kunde om at arbejde i det samme regnskab.

Du skal kunne syntes det er sjovt at lære nyt hele tiden og at kunne huske 
det du lærer.

Sådan er hverdagen hos NEMkontoret. 

Viden er... at vide...... hvor viden er!


