
 

 

VAB søger en talstærk og analytisk økonomimedarbejder 

I VAB bliver du en del af økonomiafdelingen, hvor vi pt. er 6 ansatte. 

 

Dine primære opgaver 

• Udarbejdelse af regnskaber, budgetter, budgetopfølgning, forbrugsregnskaber for ”egne 

afdelinger”. 

• Udarbejdelse af flytteafregninger, daglig bogføring, afstemninger mv. i ”egne afdelinger”.  

• Daglig bogføring af vores bankkonti samt afstemning af samme.  

• Økonomiopfølgning samt afstemning på byggeprojekter.  

 

Dine kvalifikationer 

• Vi ser gerne at du har relevant erfaring fra lignende stilling, og meget gerne fra branchen. 

• Du er regnskabsuddannet, og fortrolig med anvendelse af IT herunder excel, og gerne EG-Bolig.  

• Du er selvstændig, og god til at prioritere og strukturere, og dermed i stand til at planlægge 

dine arbejdsopgaver i en travl hverdag.  

• Du er engageret, udviklingsorienteret, forandringsparat, imødekommende, og i det hele taget 

en god kollega med et godt humør. 

 

Vi tilbyder 

Et udfordrende job, hvor der er rig mulighed for faglig og personlig udvikling. Du vil få en hverdag med 

mange forskellige opgaver såvel nye som rutineprægede. Dine kollegaer er fagligt engagerede, og vi 

har en uformel omgangstone. 

Løn iht. overenskomst mellem BL og HK, svarende til kvalifikationer. 

Ansættelse forventes pr. 1. oktober 2019. 

 

Ansøgning 

Ansøgning med CV uploades via http://vab.sikkerupload.dk/vab/vab.aspx eller sendes til Vestsjællands 

Almene Boligselskab, Elmevej 4, 4450 Jyderup. Vi holder ansættelsessamtaler løbende, så send gerne 

din ansøgning hurtigst muligt og senest 26. august 2019. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Økonomi – og forvaltningschef Inge Nielsen på tlf. 

51258002. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vestsjællands Almene Boligselskab er et lokalt forankret og regionalt boligselskab med ca. 4.500 boliger og 170 afdelinger 

beliggende i 8 kommuner og beskæftiger 50 medarbejdere. VAB vil være det førende regionale boligselskab og det bedste 

alternativ til de landsdækkende administrationsselskaber. VABs klare vision er at være et attraktivt og eftertragtet boligselskab 

både for lejerne, samarbejdspartnere og ansatte, samt være en konstruktiv, troværdig og ligeværdig samarbejdspartner. Med et 

stærkt fokus på energirigtige og sunde boliger har VAB altid op til flere renoveringsopgaver i gang. 

http://vab.sikkerupload.dk/vab/vab.aspx

