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Regnskabsmedarbejder til Greve Boligselskab.  
 
Greve Boligselskab søger en erfaren regnskabsmedarbejder pr. 1. juni 2023. 
 
I Greve Boligselskab sætter vi fokus på et velfungerende beboerdemokrati, nærhed, troværdighed, 
kvalitet og en grøn profil. Sammen med dygtige og loyale kollegaer både lokalt og i administrationen 
kan du blive en del af det fællesskab, som gennem årtier har sikret en god arbejdsplads.    
  
Vi søger en erfaren regnskabsmedarbejder inden for kontor og økonomi og gerne med branche-
kendskab – men ingen betingelse. Du skal have flair for IT, særligt Excel og gerne med kendskab til 
boligprogrammer i den almene boligsektor. Vi benytter EG-Bolig.  
 
Vi forventer samtidigt, at du som person er imødekommende, samarbejdsvillig og er åben for nye 
ideer. At du kan arbejde struktureret og systematisk og er villig til at støtte op om dine kollegaers 
arbejde og udfordringer i regnskabsafdelingen. Du vil få en tæt kontakt med de lokale inspektører 
og være en del af det fælles team i hele administrationen. Stillingen refererer til direktøren.  
 
Dine primære arbejdsopgaver bliver:   
 

• Kreditorstyring, herunder kontering og bogføring i tæt kontakt med vores inspektører. 

• Håndtering af udlæg til bestyrelser og ansatte.  

• Telefonbetjening i samarbejde med de øvrige medarbejdere.  

• Afstemninger og klargøring af regnskaber til revisionen.  

• Månedlig budgetopfølgning til afdelingsbestyrelserne. 

• Låneindberetninger og indberetninger til myndigheder.  

• Håndtering og bogføring af obligationer, forsikringer m.v. 

• Halvårlig momsafregning.   

Herudover forventes det, at du indgår i regnskabsafdelingens øvrige opgaver, herunder huslejead-
ministration, varslingsskrivelser, administration af forbrugsregnskaber, antenneregnskaber, realkre-
ditlån, betalingsaftaler, likviditetsstyring og ejendomsregistreringer.      
 
Vi tilbyder:  
 

• Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.  

• En fuldtidsstilling med 35 timers arbejdsuge inkl. frokost og flekstid.  

• Løn og ansættelsesvilkår bliver fastlagt med udgangspunkt i kvalifikationer og i henhold til 

overenskomst mellem Dansk Erhverv og HK samt lokalaftale.  

 
Ansøgningen skal sendes til Greve Boligselskab på mail bh@greve-bolig.dk og være os i hænde se-
nest den 24. marts 2023. Det forventes, at der afholdes samtaler i uge 15. Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til Brian Hemmingsen på telefon 43 600 700.  
 
 
 
 
 

 
Greve Boligselskab er en selvejende almen boligorganisation med over 3.681 lejeboliger, 7 daginsti-
tutioner, 3 erhvervslejemål og 487 carporte fordelt i 28 afdelinger. Lejemålene administreres af 11 
medarbejdere i administrationen og 40 ansatte i organisationens 6 driftsområder. Du kan læse mere 
på vores hjemmeside greve-bolig.dk  
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