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Forretningsorienteret økonomikonsulent 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Bred vifte af driftsopgaver 

og udviklingsprojekter   

Som økonomikonsulent får du ansvaret for at udar-
bejde budgetter, budgetopfølgninger og regnskaber 
for en række boligafdelinger. Du får således din 
egen portefølje af afdelinger.  

I samarbejde med dine kolleger kommer du også til 
at arbejde med:  

• Udvikling og implementering af værktøjer 
sammen med andre interessenter 

• Optimering af forretningsgange og udnyttelse 
af mulighederne i vores ERP-system (EG-Bo-
lig) 

• Understøtte driftens egenkontrol og bench-
marking 

 

Detaljeorienteret med blik 

for helheden 

Vi forestiller os, at du har en relevant økonomisk ud-
dannelse, minimum 3-5 års relevant erfaring samt 
en hands on tilgang til opgaverne. Det vil være en 
fordel, hvis du har erfaring fra den almene sektor. 

Derudover forventer vi, at du: 

• Er dygtig til Excel-værktøjer og mestrer at 
sætte dig ind i mulighederne i it-systemer 

• Er udviklingsorienteret og forandringsparat 

• Har et godt overblik og er god til at strukturere 
og prioritere 

• Arbejder selvstændig og tør træffe beslutnin-
ger 

• Er nysgerrig, analytisk og synes, at det er sjovt 
at tænke ud af boksen 

• Er serviceminded, god til at samarbejde og tri-
ves godt med mange kontakter 

 

Har du lyst til at arbejde med budgetter og regnskaber den ene dag – og den næste dag med udvikling af 
effektive værktøjer til økonomistyring? 
 

Boliggården søger en talstærk og analytisk økonomikonsulent, som sammen med 8 kolleger udarbejder 
og følger op på budgetter og regnskaber for vores 43 boligafdelinger, 2 plejehjem og 4 institutionsafde-
linger. Samtidig står vi over for at skulle udvikle vores værktøjer til ledelsesrapportering samt optimere 
vores økonomiprocesser, så vi står endnu skarpere. 
 

Der er en bred kontaktflade, og du skal være indstillet på, at der kan forekomme møder også uden for 
normal arbejdstid. 
 
 
 
 

 

 

Om Boliggården 

Boliggården er et alment boligselskab med ca. 6.000 lejemål i Helsingør kommune. I almene boliger er lejerne via 
lovgivningen om beboerdemokrati sikret medindflydelse på boligafdelingernes drift. Huslejen i boligerne omfatter 
alene de udgifter, der vedrører den enkelte boligafdeling, idet ingen skal tjene på boligerne.  
 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst. 
 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Helen Holmgaard på 46 47 3000. 
 

Hvis du kan genkende dig selv i ovennævnte beskrivelse, og har du lyst til at blive vores nye kollega, så søg job-
bet online via Jobindex: https://www.jobindex.dk/jobannonce/korrektur/320681. 
 
Vi gennemgår ansøgningerne løbende, og vi lukker rekrutteringen, når vi har den rette kandidat. 
 

 

 

 

Jesper Aasvang 
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