TALTOSSET ØKONOMIMEDARBEJDER TIL VORES TEAM
Er du erfaren indenfor budgetter og regnskaber, og kommer du med frisk energi og lyst til sammen at forbedre arbejdsgangen for vores nuværende opgaver? Så har vi jobbet til dig!
FAGLIG STOLTHED I AT TALLENE PASSER
Du bliver en del af vores sammentømrede og fagligt stærke økonomiafdeling. Sammen med dine 7 kollegaer og afdelingens økonomichef arbejder I med kerneopgaverne budgettering, økonomistyring samt udarbejdelse af årsregnskaber for vores 70 boligafdelinger og 10 boligorganisationer.
I afdelingen lægger vi stor stolthed i at alle opgaver bliver løst korrekt og at tallene stemmer. Samtidigt vægter vi højt
at være gode kollegaer og at løbende udvikle vores opgaver og kompetencer. Vi arbejder i en hverdag præget af en
uformel omgangstone med høj grad af indflydelse på ens egne opgaver, og med stort fokus på ideer og input til hvordan processer kan forbedres. Derudover mærker vi i dagligdagen at FA09 har en flad organisationsstruktur, hvor der
ikke er langt til den administrerende direktør, og hvor vi hurtigt kommer fra at beslutninger er truffet til at handlingen
igangsættes. Vi samarbejder løbende med kollegaer fra de andre afdelinger, for at levere bedst mulig service og kvalitet til kunden - og det synes vi, gør hverdagen endnu sjovere.
HVAD BLIVER DINE ARBEJDSOPGAVER?
Dit primære bidrag til teamets oppgaveportefølje bliver:
• Udarbejdelse af regnskaber, budgetter og varmeregnskaber for vores boligorganisationer og -afdelinger
• Løbende opfølgning og afstemning
• Samarbejde med bestyrelser, chefer og kollegaer
• Udføre diverse regnskabsmæssige ad-hoc opgaver, herunder betalinger m.m.
• Derudover vil der løbende være fokus på udvikling og optimering af vores arbejdsgange og processer, hvor alt
bidrag og erfaringsudveksling værdsættes
EN GOD KOLLEGA MED SOLIDE ØKONOMISKE KOMPETENCER
- er et væsentligt ønske til vores fremtidige kollega. Det er også vigtigt, at du er fortrolig med disciplinerne inden for
regnskabs- og budgetområdet. Derudover forestiller vi os, at du:
• er regnskabsuddannet, og har solid økonomierfaring fra en lignende stilling
• kan lide daglige rutine i arbejdsopgaverne, samtidigt med at du synes det er spændende at bidrage til at udvikle og forbedre nuværende processer
• lægger vægt på at give god service, og forstår vigtigheden i overholdelsen af deadlines
• er rutineret bruger af MS Excel, og har erfaring med at arbejde i økonomisystemer. Vi anvender UNIK Bolig 4,
men det er ikke et krav at du har kendskab til dette.
BLIV EN AFGØRENDE SPILLER I VORES TEAM
Du bliver en del af en attraktiv arbejdsplads med en familiær og ambitiøs kultur, hvor alles bidrag tæller. Som vores
nye kollega vil du bl.a. få:
• et fagligt stærkt kollegaskab med høj trivsel, som vægter at have det sjovt i hverdagen
• en hverdag med mulighed for indflydelse og for at gøre en forskel
• løn og ansættelsesvilkår ifølge den attraktive overenskomst mellem BL og HK
• god frokostordning, sundhedsforsikring og massageordning
Bliv desuden klogere på FA09 og hvad du kan blive en del af, ved at se denne 1,5 minutters video:
https://vimeo.com/251128052
SØG STILLINGEN vi indkalder løbende til samtaler, så send derfor snarest muligt dit CV og ansøgning til os via nedenstående link. Deadline for ansøgninger er dog mandag d. 10. juni 2019 2019.
Link: https://www.jobindex.dk/jobannonce/327866/taltosset-oekonomimedarbejder-til-vores-team
VIL DU HØRE MERE OM STILLINGEN er du velkommen til at kontakte økonomichef Henrik Meyer Rasmussen på tlf.
43 46 09 75.

