NORDISK SHARED SERVI CE CENTER

Din hjælp til drift af virksomhed
i norden

Ét fast kontaktpunkt
Amesto er en stor gruppe af mange forskellige virksomheder,
som har erfaring med de fleste processer, der omhandler
virksomhedsdrift. Vi tilstræber, at kunne være hjælpe dig så
langt som muligt i det set up du har og finde de bedste og mest
fleksible løsninger sådan, at driften bliver så enkel og kvalitativ
som muligt.

Gennem vores mange forskellige selskaber tilbyder vi alt fra
forretningssystemer, oversættelse til andre sprog, vikarer, HR,
løn og regnskab som har mange ydelser knyttet under sig og vi
bestræber, at forenkle driften af din virksomhed blandt andet
gennem dialog og tryghed.

Vi kan hjælpe dig i hele norden uanset hvilke lande du er
repræsenteret i og kender de lokale forhold i hele Skandinavien
samt England, derfor har vi også mulighed for, at du kan få det vi
kalder ”One point of Contact” som betyder, at du kun
korresponderer med én Amesto medarbejder vedr. dine forhold.

Har du brug for en dialog om hvad vi kan løse for dig og hvilke
muligheder du har for, at forenkle din forretning står vi altid til
rådighed og tager gerne et møde med dig.

Du kan finde information om dine muligheder i vores Nordic
shared service center herunder

Vores erfarne medarbejdere varetager din opgave, og vi hjælper
alle typer og størrelser af virksomheder.

Uanset om du har brug for nyt
forretningssystem, vikarer til økonomi,
oversættelse, eller hjælp til regnskab, løn
& HR så kan du få det hos os. Med onestop-shop kan du få alt den hjælp du har
brug for, til at drive din virksomhed i
Norden.

Amesto AccountHouse A/S
Amesto AccountHouse er et dansk selskab, som blev stiftet i
2001. I dag er det en del af norske Amesto Group.
Amesto AccountHouse er dansk totalleverandør med speciale i
bogholderi og regnskab, regnskabsfolk og Amesto Payroll er
vores lønadministrationsafdeling. Vores ydelser leveres indenfor
områderne: outsourcing af- og vikarer indenfor økonomi.

Med den kvalificerede medarbejder som udgangspunkt, yder vi
assistance indenfor regnskab, lønadministration og
økonomistyring på fleksible vilkår.
Vores ydelser frigør ressourcer, afhjælper i spidsbelastningsperioder og giver vore kunder hurtigere mulighed for at
finde den rigtige profil på den medarbejder, der skal anvendes til
den specifikke opgave.

Amesto AccountHouse – din samarbejdspartner indenfor
regnskab, løn og økonomistyring.

Gennem samarbejde og dialog opbygger vi den nødvendige
forståelse for vore kunders forretning og arbejdsgange, som
danner grundlag for den måde, vi løser opgaven på. Således er
vores fokus også at rådgive, effektivisere og systematisere de
processer, der er i at drive en virksomhed.
Amesto AccountHouse udvikler, deler og opsøger viden i
samarbejde med vore kunder samt en bred vifte af relationer,
herunder revisorer, advokater, banker/finansieringspartnere, ITvirksomheder, netværk og medarbejderdatabaser som sikrer os,
at vi har tilgang til specifik viden og kompetencer, som ligger
udenfor vore ydelser.
AMESTO ACCOUNTHOUSE A/S
Vandtårnsvej 62 A, 4. Sal
2860 Søborg

CVR:

26 11 31 56

Ring på:

+45 70 229 299

Mail:
Web:

info@accounthouse.dk
amestoaccounthouse.dk
amestopayroll.dk

Kontakt os i dag for tilbud, spørgsmål, yderligere oplysninger
eller andet via mail, kontaktformular på hjemmesiden eller pr.
telefon.
Vores erfarne medarbejdere varetager opgaven, og tilknyttes
direkte til virksomheden som faste kontaktpersoner. Vi hjælper
alle typer og størrelser af virksomheder med deres
lønadministration.

