Controller økonomiafdelingen
Håndværkergården

SALUS er et fælles
administrationsselskab for 8
boligorganisationer i det Sønderjyske

Med reference til driftschefen for håndværkergårdene får du ansvaret
for økonomifunktionen i samarbejde med 2 andre medarbejder for
håndværkergårdene i SALUS’s medlemsorganisationer.
Håndværkergårdene i Sønderborg og Aabenraa består af i alt 7
faggrupper og pt. 55 ansatte og udfører arbejde indenfor områderne
Anlæg, Kloak, Murer, Snedker/Tømrer, VVS, El og Maler.

med i alt ca. 9.500 lejemål og p.t. 40
medarbejdere.

SALUS løser alle opgaver
indenfor det juridiske,
tekniske og økonomiske
forhold, der knytter sig til:

‐

Udlejning og opkrævning af
boligafgifter m.v.

‐

Driftsledelse og tilsyn

‐

Regnskabsførelse

Samtidig forestår SALUS ledelsen af mere
end 60 ejendomsfunktionærer
og 2 håndværkergårde med 55
håndværkere fordelt med 40 i
Sønderborg og 15 i Aabenraa.

Hovedkontor:
Egevej 9
6200 Aabenraa
Tlf.:+45 73 45 65 00
SALUS betragter mangfoldighed
som en styrke og opfordrer
derfor alle uanset alder, køn,
religion eller etnisk tilhørsforhold
til at søge stillingen.

Dine arbejdsopgaver bliver:
‐ Deltagelse i de daglige opgaver i afdelingen – med primær
fokus på udarbejdelse af regnskaber (måneds‐ og års) og
lønområdet
‐ Fakturering, bogføring af bank, kreditorer og debitorer og
håndtering af afskrivninger og moms i samarbejde med
medarbejderne i afdelingen
‐ Budgetopfølgning for de enkelte budgetansvarlige
‐ Sparingspartner for driftschefen samt formandsgruppen
‐ Ad hoc opgaver indenfor regnskaber
Du har:
‐ flere års erfaring med regnskaber (gerne fra
produktionsvirksomhed)
‐ evt. en baggrund som revisor eller erfaren bogholder
‐ et højt drive og din omgangsform er præget af godt humør
‐ gerne kendskab til økonomisystemet Centri C5
‐ evt. erfaring med boligselskaber
‐ evt. erfaring/kendskab til lønsystemer
Du er:
‐
‐

struktureret og en god organisator
dygtig og engageret og evner at sætte dig ind i komplekse
problemstillinger

Du tilbydes:
‐ Et udfordrende job i en spændende organisation med en god
omgangstone
‐ Mulighed for faglig og personlig udvikling
‐ Ansættelsesaftale efter kvalifikationer
‐ Et job med primær arbejdsadresse i Sønderborg
(Agtoftsvej11) men også i Aabenraa (Hjarupvej 49) efter
behov.
Tiltrædelse:
‐ Snarest muligt eller efter aftale (Samtaler holdes løbende)
Vi lægger vægt på både de menneskelige og de faglige kvalifikationer.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Driftschef Jesper Krarup på tlf.: +45 30 49 68 05 eller e‐mail:
jk@hvg.dk
Ansøgning bilagt relevant materiale bedes sendt pr. e‐mail til:
jk@hvg.dk

