
 

Forstærker rejseoplevelsen. 

Lønassistent med styr på detaljen  

Kunne du forestille dig at holde styr på 1000 buschauffører og kan du lide at arbejde i 

et uformelt miljø, hvor vi hjælper hinanden og er gode kollegaer, så er du måske vores 

nye barselsvikar?  

Du skal som lønassistent på vores hovedkontor i Odense være med til at sikre, at Tide Bus 

Danmark kan levere et produkt af høj kvalitet til vores kunder og ejere, men også gøre 

arbejdsdagen bedre for vores mange chauffører, pladsmænd og driftsledere, som hver dag 

knokler for at give passagererne en god oplevelse, når de kører med vores busser.  

Velkommen til Tide Bus 

Som lønassistent har du mange forskellige opgaver og kommer til at få en bred kontaktflade 

til medarbejderne i hele vores organisation. Din nærmeste kollega bliver vores lønansvarlige 

som du arbejde tæt sammen med og sammen sikre i en velfungerende og kompetent 

lønafdeling. 

Mere konkret bliver dine opgaver: 

 Registreringer i vores lønsystemer. Du holder styr på at oprette og afmelde 

ansatte og fratrådte. Herunder at lave kontrakter og oprette i diverse systemer 

 Refusionssøgning Du sikre at vi månedligt får søgt refusion på relevante 

medarbejdere. Derudover har du kontakt til kommunen på deltidssyge og søger løn 

og flekstilskud hver måned. 

 Personskadeindberetning i EASY. Du er ansvarlig for at oprette eventuelle skader. 

Få styr på stamdata 

Du kommer til at arbejde med kendte rutinemæssige opgaver, hvor du sætter en ære i, at der 

er styr på detaljerne. Det er vigtigt, at du kan skabe et overblik og kan prioritere i opgaverne. 

Samtidigt er det også afgørende, at du kan holde hovedet koldt og ikke lader dig påvirke af, 

at der i perioder kan være mere travlt end andre. Vi har mange medarbejdere, som alle 

reagerer forskelligt på udfordrende situationer. Derfor ligger vi også vægt på, at du er god til 

at håndtere forskellige personligheder.  

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer: 

 Erfaring med at søge refusion i virk.dk, barselsfonden.dk m.v. 

 Kendskab til overenskomster, særligt AKT-overenskomsten er en fordel. 

 Erfaring med at arbejde med MS officepakken og andre it-systemer.  



 

Forstærker rejseoplevelsen. 

Interesseret? 

Send din ansøgning og dit CV allerede i dag til jobdk@tidebus.dk. Tiltrædelse er snarest 

mulig. Vikariatet løber frem til 1.juni 2018. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Mange mennesker er afhængige af vores busser, når de skal på arbejde, i skole eller ud og 

købe ind. Vi arbejder for, at passagererne får en god rejseoplevelse, hver gang de kører med 

vores busser. 

Tide Bus Danmark A/S driver rutebuskørsel på Fyn, i Sydjylland og i Silkeborg. Vi oplever 

stærk vækst, og inden udgangen af året forventer vi at have 500 busser og 950 

medarbejdere. Dermed er vi blandt de største busoperatører i Danmark. 

Vi udfører kørsel for trafikselskaberne Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik, ligesom vi deltager 

aktivt i nye udbud. Tide Bus Danmark A/S er et datterselskab af Tide ASA, som er Norges 

næststørste privatejede transportselskab.  

 

 

 

https://www.tidebus.dk/

