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Økonomiassistent til Boligselskabet Danbo 

Vores nuværende økonomimedarbejder i Danbo har valgt at søge nye udfordringer i 

en anden stilling i organisationen. Vi søger derfor en ny. 

Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte følgende 

 Kontering og bogføring 

 Afstemninger 

 Løn 

 Udarbejdelse af regnskaber for boligorganisationen og dens afdelinger 

 PBS-administration 

 Elektronisk indberetning af regnskaber m.v. 

 Øvrige ad hoc-opgaver herunder afløsning for kollegaer ved ferie o.l. 

Den ideelle kandidat 

 Har god regnskabsmæssig forståelse. 

 Har erfaring med huslejeadministration. 

 Er struktureret og disciplineret i sin tankegang og dermed den måde arbejdet 

udføres på. 

 Har god forståelse for arbejdes relevans i et større billede, hvor ens 

kompetencer er med til skabe en god oplevelse for vores kunder. 

 Er forandringsparat og altid klar til at hjælpe med andre opgaver i 

organisationen. 

 Trives i et til tider travlt miljø. 

 Kan lide at arbejde tæt sammen med andre og værdsætter variation i 

arbejdsopgaverne. 

 Kan håndtere travle perioder, overholde deadlines og påtage sig overarbejde 

hvis nødvendigt. 

 Er selvstændig, serviceminded og formår at tale med mennesker på alle 

niveauer. 

 Har gerne erfaring med almen boligadministration. 

Om Danbo/SALUS 

Boligselskabet Danbo er en almen boligorganisation, der har hjemme på Nordals, hvor 

vi har godt 1.000 boliger. Lokalt er der pt. 4 administrative medarbejdere samt 6 
ejendomsfunktionærer. Danbo har et administrationssamarbejde med SALUS 

Boligadministration. 

SALUS er et fælles administrationsselskab for 8 almene boligorganisationer i 

Sønderjylland med i alt ca.9.500 boliglejemål og 160 medarbejdere. 

Vi er en serviceorganisation med en bred berøringsflade. Vi lægger vægt på, at vores 

personale er servicemindet, udadvendt og bevidst om at yde god og effektiv indsats 

over for vores beboere, boligsøgende og samarbejdspartnere. 
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Fakta om stillingen 

 Stillingen er på fuld tid. 

 Arbejdsstedet er vores lokalkontor i Nordborg (Nordborgvej 6) 

 Reference til vicedirektøren i SALUS. 

 Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Dansk 

Erhverv/BL og HK. 

Ansøgning fremsendes via Jobindex QuickApply 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag d. 15. marts 2021 kl. 8.00. 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag d. 22. marts. 

Tiltrædelse forventes d. 1. maj, eller snarest muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Lisbeth 

Jacobsen på tlf. 73 45 65 08. 

I SALUS betragter vi mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle 

kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap. 

https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1400840

