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Vil I have mere tid til at fokusere på 

din forretning? Vi håndterer alt inden-

for bogføring, betalinger, fakturering, 

rykkerproces, rapportering,  

regnskab, løn mm.

I får masser af fleksibilitet - justering i 

forhold til opgavemængde og  

bliver uafhængig af personale  

der skal afholde ferie, barsel  

eller ved sygdom.

Vil I have mere tid til at fokusere på 

kerneforretningen?  

Lønadministration kan være et vigtigt 

redskab i virksomhedens overordnede 

strategi uanset størrelse og branche. I 

får en professionel samarbejdspartner, 

hvor deadlines altid overholdes, og 

personfølsomme data sikres. Vi er  

altid opdateret på alle love  

og regler.

Accountor Online sørger for jeres 

daglige bogholderi og regnskab og 

samler alle jeres regnskabsfunktioner 

i én praktisk pakke. I skal blot have en 

internetforbindelse, så er der adgang til 

jeres informationer 24/7  

hvor I kan følge med i betalinger,  

bogføring og likviditet.

Skal I etablere ny  

virksomhed i Danmark? 

Vi vejleder og assisterer indenfor en 

lang række sager, blandt andet:

- selskabsoprettelse

- beskatning 

- kontrakter 

- ny ferielov 2020

- økonomisk planlægning 

Har I brug for hjælp til HR 

 i jeres virksomhed?

Vi tilbyder at varetage alle HR op-

gaver i virksomheden, eller blot  

en del af dem, afhængigt af 

jeres behov.

For større virksomheder tilbyder vi 

at være HR specialister på en række 

nærmere aftalte områder.

Har I behov for midlertidig assistance i 

økonomifunktionen?  

Vi hjælper med vikarer til  

bogholderiet eller økonomiafdelin-

gen, og tilbyder udlejning af vores 

fastansatte løn- og økonomimedarbej- 

dere.  

    Regnskabschef, økonomichef,  

CFO, debitor- og kreditorbogholder, 

lønbogholder, controller mv.

Mangler I medarbejdere til  

specialist- eller lederroller?  

Gennem vores konstant opdaterede 

kandidatdatabase og via Search & 

Selection finder vi hurtigt kompetent 

personale til din virksomhed.  

Vi assisterer også når opgaverne 

melder sig akut og skal løses  

her og nu.
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