
 
 
 

Controller med potentiale til regnskabschef 
 
Boligselskabet Sct. Jørgen søger en controller, som har lyst til at være en del af et veldrevet 
boligselskab. Boligselskabet Sct. Jørgen er et boligselskab, der bygger på en stærk kultur med 
loyale medarbejdere, som er stolte af at repræsentere boligselskabet. 
 
Som controller får du en betydningsfuld rolle, med reference til økonomichefen, og du bliver 
selvstændigt ansvarlig for økonomien for en række af boligselskabets boligafdelinger. 
 
Dit nye job kommer derfor til at bestå af en god variation af opgaver inden for økonomi og 
administrative opgaver.  
 
Dine opgaver bliver bl.a.: 
 

• Kontakt til afdelingsbestyrelser i egne boligafdelinger 
• Deltagelse i afdelingsmøder med forelæggelse af budgetter mv. 
• Udarbejdelse af regnskaber og budgetter, i samarbejde med de øvrige medarbejdere i 

økonomiafdelingen. 
• Koordinering af regnskabsaflæggelse og kontakt til revisionen. 
• Koordinering og opfølgning på løbende opgaver i økonomiafdelingen. 
• Forestå koordinering med banker og realkreditinstitutter i forbindelse med finansiering 

af ejendomme. 
• Udarbejde ledelsesrapportering. 
• Bidrage til yderligere standardisering af processer og kontroller. 

 
En del opgaver vil være faste, med forskellig frekvens. Der vil ligeledes være en del ad hoc-opgaver 
for økonomichefen, hvilket betyder, at du selvstændigt tager ansvar for at planlægge og prioritere 
opgaver og overholde deadlines. 
 
Vi forventer, at du har en ambition om længeresigtet udvikling i dit job, hvor der på sigt vil være 
mulighed for yderligere ledelsesmæssige opgaver i en stilling som regnskabschef. Vi forventer 
derfor, at du er åben overfor opgaverne, og klar over, at tingene nogle gange skal ses som en 
helhed i et større perspektiv.  
 
Vi lover til gengæld at kvittere med masser af udfordringer og rig mulighed for personlig og faglig 
udvikling. 
 
Faglige kvalifikationer 
 
Vi forestiller os; 

 at du har en økonomiuddannelse på bachelorniveau suppleret med nogle års 
erhvervserfaring.  
Som altid er erfaringsbaggrund relevant, og du har erfaring med økonomistyring og 
udarbejdelse af driftsøkonomiske regnskaber og budgetter.  



 at du har med fordel kendskab til ejendomsregnskaber/-administration, og har du enten 
direkte eller indirekte erfaring fra almene boligselskaber eller erfaring fra en politisk ledet 
eller brugerstyret organisation kan der være en fordel, men ikke et krav.  

 at du har lyst og evner til arbejde med andre administrative opgaver samt blive inddraget 
som bidragsyder i forskellige strategiske processer.  

 at du kommer med en god (portion) forretningsforståelse, er åben og at du selvstændigt 
kan tage ansvar for opgaverne. 

 at du har gode IT-kompetencer – erfaring med brug af Microsoft Office-pakken (gerne 
meget erfaren bruger i Excel). 

 at du gerne har erfaring med EG Bolig, men ellers sørger vi for grundig oplæring. 
 
Personlige kvalifikationer 
 
Vi ser gerne at; 

• du er målrettet og resultatorienteret, og du har gennemslagskraft. 
• du har blik for forretningen, og du kan ligeledes udfordre den. 
• du er proaktiv og ansvarsfuld. 
• du er analytisk, og du har styr på detaljen uden at miste overblikket. 
• du er kommunikativ 
• du har humor og gode sociale kompetencer. 
• Du er tillidsfuld og empatisk. 
• Du trives i en politisk organisation. 
 

Vi tilbyder: 

 Et spændende job med gode kolleger 

 Indflydelse på eget arbejde 

 Løn efter kvalifikationer, pensionsordning og nødvendig kvalificerende uddannelse 

 En god arbejdsplads, hvor der er fokus på medarbejdernes trivsel 

 
Send din ansøgning og dit C.V. til post@bsjviborg.dk senest den 31.01.2020. 
 
Vi behandler din henvendelse fortroligt og videregiver kun dine oplysninger efter aftale med dig. 
Såfremt du har spørgsmål til stillingen kan henvendelse rettes til økonomichef Jens Endelt 
Andersen tlf.: 87 273 238. 
 
Der vil løbende blive indkaldt til samtaler. 
 
 
 

Boligselskabet Sct. Jørgen er en almen boligorganisation, der bygger og administrerer almene boliger og 
andelsboligforeninger i Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Faurskov -og Skive Kommune.  

Vi har 6.000 lejemål, som er familie-, senior- og studieboliger, og beskæftiger ca. 85 medarbejdere. 

Vores vision er, at skabe gode rammer for nærvær og trivsel for vores beboere ved god service, høj kvalitet 
og udvikling. Vi ønsker derudover, at skabe og drive gode boliger til mange forskellige behov, og medvirke til 
lokalsamfundets udvikling, som et godt sted at bo. Læs mere om Boligselskabet Sct. Jørgen på 
www.bsjviborg.dk 
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