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Controller med potentiale til økonomichef 

Rødovre Boligselskab søger en controller som har lyst til at være en del af et veldrevet boligselskab. Vi 

arbejder kontinuerligt med digitalisering og automatisering af vore arbejdsprocesser, for at understøtte målet 

om levering af den bedste service til vores beboere til den billigst mulige pris. 

Stillingen 

Som controller i Rødovre Boligselskab vil du få en betydningsfuld rolle med gode muligheder for personlige 

udvikling. Vi benytter EG Bolig som administrationssystem og dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Udarbejdelse af selskabets årsregnskab og budget 

 Ledelsesrapportering 

 Faglig sparringspartner for økonomimedarbejdere 

 Kontakt til afdelingsbestyrelser 

 Deltagelse i afdelingsmøder med fremlæggelse af årsregnskaber, budgetter mv. 

 Udarbejdelse og vedligeholdelse af forretningsgange 

 Projektstyring, herunder bidrage til optimering af processer 

Stillingen kræver du har en høj grad af selvstændighed samt evnen til at planlægge og prioritere opgaver samt 

overholde deadlines. Vi forventer, at du har ambitioner om en længere sigtet udvikling i selskabet, hvor der på 

sigt vil være mulighed for flere ledelsesmæssige opgaver i en stilling som økonomichef. 

Vi forestiller os, at du har en relevant økonomisk uddannelse og gerne erfaring med almen 

ejendomsadministration. Derudover har du gode kommunikative evner og du trives i en politisk organisation 

hvor vi vægter servicering af beboerdemokratiet højt. Det vil være den fordel, hvis du har erfaring med EG 

Bolig.  

Vi tilbyder en hverdag med gode kollegaer, et uhøjtideligt arbejdsmiljø og løn efter kvalifikationer. Vi har 

pensionsordning og tilbyder uddannelse efter behov. 

Venligst send din ansøgning samt cv mærket "Controller" på mail til job@rbbolig.dk. Ansøgningsfrist er den 

31. juli 2020 og ansøgninger behandles løbende, ligesom der løbende vil blive indkaldt til samtaler. 

Du er velkommen til at kontakte direktør Søren Ljørring på telefon 36 36 02 45 eller mail sl@rbbolig.dk, hvis 

du har spørgsmål til stillingen. Du kan søge yderligere oplysninger om Rødovre Boligselskab på hjemmesiden 

www.rbbolig.dk. 
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