Regnskabsansvarlig til Hobro Boligforening
Udviklingsorienteret regnskabsmedarbejder med et højt fagligt niveau
Hobro Boligforening søger en regnskabsmedarbejder, som kan styrke økonomiafdelingens faglige profil og
understøtte den igangværende udvikling af vores økonomirapportering.
Hobro Boligforening har et stort udviklingspotentiale og en stærk ambition om at gøre boligforeningen til en
af de mest fremsynede og attraktive boligforeninger i Danmark – i tæt samspil med lejere, bestyrelse,
lokalområde og medarbejdere. Ud over at være et godt sted at bo, vil vi udvikle kerneforretningen og
boligudbuddet, skabe nye servicestandarder, nye forretningsområder og teknologisk nytænkning. I samspil
med beboerne vil vi søge at udvikle nye dialogformer.
Du bliver en af vores 2 medarbejdere i økonomi- og regnskabsafdelingen, som håndterer de løbende
regnskabsmæssige opgaver for Hobro Boligforening og vores 38 afdelinger.
Stillingen
Vi søger en profil, som kan bidrage til udviklingen af en professionel og serviceorienteret økonomi- og
regnskabsfunktion, der sikrer at regnskabsgrundlaget til stadighed danner grundlag for effektive
ledelsesmæssige beslutninger.
Du får ansvar for udarbejdelse af regnskaberne for boligorganisationen og de 38 boligafdelinger, ligesom du
sørger for, at der bliver lavet forbrugsregnskaber. Opgaverne løses i tæt samarbejde med din kollega i
afdelingen og de øvrige medarbejdere i administrationen.
Kandidaten
Vi søger en person med væsentlig regnskabsmæssig erfaring og erfaring fra en Almen Boligorganisation vil
være en fordel. Det er et krav, at du har kendskab til relevant lovgivning.
Du har tilstrækkeligt overblik til at have ansvar for regnskabsopgaverne og til at fungere som sparringspartner
for dine kolleger. Du har evnen til at se potentialet for forbedringer i arbejdsgange og processer, og du har
erfaring med at deltage i tværgående projekter, når løsningerne skal implementeres.
Vi lægger vægt på, at du fungerer godt i et lille og effektivt team. Du føler ejerskab til dine ansvarsområder
og leverer høj kvalitet til aftalt tid.
Du er en god og direkte kommunikator, er imødekommende, loyal og rummelig.
Du har desuden en relevant regnskabsmæssig uddannelse.
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du kontakte direktør Kenneth Hansen på telefon 98520088.
Finder du jobbet interessant kan du sende din ansøgning til: kth@hobroboligforening.dk med titlen
”regnskabsansvarlig” senest fredag den 21. oktober kl. 8.00.

