GLOSTRUP BOLIGSELSKAB
Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup
Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15

Glostrup Boligselskab søger en erfaren økonomimedarbejder
Glostrup Boligselskab er et alment boligselskab beliggende lokalt i Glostrup.
Regnskabsafdelingen består udover leder af regnskab og controlling af 5 medarbejdere. Vi har travlt, men
arbejdsmiljøet er åbent og uhøjtideligt. Du vil blive en del af et team, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden, med henblik på at løse opgaverne mest optimalt.
Arbejdsopgaverne vil bestå af alt fra:
• Udarbejdelse af regnskaber og budgetter
• Løbende budgetkontrol
• Diverse bogholderiopgaver
• Og meget andet der imellem
Din profil er:
• Økonomiuddannet med nogle års erfaring, gerne indenfor den almene sektor
• Erfaring med udarbejdelse af regnskaber og budgetter
• God til Excel, gerne med kendskab til UNIK bolig
• Kan lide at have flere bolde i luften, og tager ansvar for egne opgaver.
• Positiv, engageret og ansvarlig
• Kan arbejde selvstændigt og struktureret, og er ikke bange for at komme med nye ideer.
Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsplads, som er i rivende udvikling og hvor der ligger mange nye opgaver forude.
Arbejdstiden er 37,5 timer om ugen inkl. frokost. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem BL
og HK samt lokalaftale, herunder en god pensionsordning samt sundhedsforsikring.
Hvis du er interesseret, så send en ansøgning senest den 21. august 2018. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 34 og 35. Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Leder af regnskab og controlling
Anja Herringsø, på 4320 2428 eller ah@gb.dk.

Glostrup Boligselskab
Hovedkontoret
Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup
Tlf.: 43 96 28 86
E-mail: gb@gb.dk – www.gb.dk
man.-tors.
10:00-14:00
tors. tillige
15:30-17:30
fredag
10:00-13:00

Glostrup Boligselskab
Driftskontor Glostrup
Stubben 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 96 15 64
E-mail: drift.glostrup@gb.dk – www.gb.dk
man.-fre. 09:00-09:30 (kun telefonisk henv.)
man.-fre. 09:30-11:30
tors. tillige 16:00-17:30

Glostrup Boligselskab
Driftskontor Hvissinge
Bøgeskoven 199
2600 Glostrup
Tlf.: 43 96 43 22
E-mail: drift.hvissinge@gb.dk – www.gb.dk
man.-fre. 09:00-09:30 (kun telefonisk henv.)
man.-fre. 09:30-11:30
tors. tillige 16:00-17:30

