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Controller 

Vi søger en controller, der med reference til direktionen og i samarbejde med resten af organisationen er med til at 
sikre opfølgning, fremdrift og optimering i organisationens forskellige opgaver, hovedsageligt inden for nybyggeri og 
renoveringer. 
 
Vi forudsætter, at du evner såvel at se og gennemskue problemstillinger overordnet set, som at kunne agere på et helt 
operationelt niveau.  
Vi forestiller os, at du har en økonomisk baggrund som HD eller HA kombineret med minimum 2-3 års relevant 
erfaring, måske som revisor eller lign. 

Af arbejdsopgaver kan blandt andet nævnes 

 Opfølgning på foreningernes byggeprojekter, håndværksvirksomheder m.v. 

 Udarbejdelse af budgetter og regnskaber i forbindelse med renovering/nybyggeri 

 Udarbejdelse af ansøgninger i forbindelse med vores støttede projekter 

 Gennemførelse og controlling af projekter i organisationen samt deltagelse i løbende ad hoc-opgaver 

 Kontakt til kreditforeninger for optagelse eller omlægning af lån 

 Kontakt til offentlige myndigheder samt Landsbyggefonden og Byggeskadefonden m.v. 

Vi forventer, at du… 

 Har en regnskabsmæssig god forståelse og gerne erfaring med almen boligadministration eller lign. 

 Du kan lide at samarbejde, men også arbejde selvstændigt, overholde deadlines og selv tage initiativ 

 Kan håndtere travle perioder med mange bolde i luften på samme tid 

Vi tilbyder dig… 

 Et spændende og varieret job med personlige og faglige udfordringer 

 En arbejdsdag med udviklingsmuligheder, motiverede kolleger og en positiv omgangstone 

 En uformel, stabil og tryg arbejdsplads med en åben ledelsesform 

Personlige kvalifikationer 

 Du er struktureret og disciplineret i din tankegang og dermed den måde du udfører dit arbejde på 

 Du er forandringsparat og altid klar til at hjælpe med andre opgaver i afdelingen 

 Du trives i et travlt miljø 

Tiltrædelse 

 Snarest, men vi venter gerne på den rigtige kandidat  
 

Stillingen er på 37 timer, og løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Dit 
arbejdssted vil være Egevej 9 i Aabenraa, men der må påregnes opgaver på vores andre kontorer. 
 
Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale og afslutter rekrutteringen, når den rette kandidat er fundet. Søg 
derfor hurtigst muligt – vi ser frem til at høre fra dig. 
 
Ansøgning fremsendes via Jobindex QuickApply. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Lisbeth Jakobsen pr. tlf. 73 45 65 00 eller 
mail lij@salus-bolig.dk. 
 
 
I SALUS betragter vi mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, 
etnisk tilhørsforhold og handicap. 
 
 


