
 

ØsterBO søger ny medarbejder til vores økonomiafdeling 
 
Vi søger en økonomimedarbejder til vores team i økonomiafdelingen. 
 
Sammen med en af de øvrige medarbejdere i økonomiafdelingen vil du få ansvaret for følgende 
områder.  
 
Dine arbejdsopgaver vil være:  

• Udarbejdelse af løn for ca. 220 medarbejdere fordelt på 6 overenskomster. 

• Alle økonomiopgaver med tilknytning til løn. 

• Indlæsning af betalinger og afstemning af likvide beholdninger. 

• Rykkerprocedurer vedr. fraflyttere og opfølgning heraf. 

• Udarbejdelse af varsling af huslejeforhøjelser. 

• Betaling af kreditorer, fraflyttere m.fl.  

• Deltagelse i udarbejdelse af årsregnskaber. 

• Øvrige forefaldende arbejdsopgaver inden for bogholderi, budget og regnskab i samarbejde 
med økonomiafdelingens øvrige fire medarbejdere. 

 
Vi forventer, at du: 

• Er akademiker eller har en anden relevant uddannelse inden for økonomi. 

• Har erfaring med udarbejdelse af løn og er vant til at læse overenskomster. 

• Har stærke IT-kundskaber med solidt kendskab til MS Office – specielt Excel - og gerne EG- 
Bolig og Epos løn. 

• Er stærk regnskabsmæssigt. 

• Er kvalitets- og ansvarsbevidst omkring dit arbejde. 

• Er struktureret og god til at planlægge og prioritere opgaverne. 

• Er fleksibel og forandringsvillig og du kan arbejde selvstændigt. 

• Er servicemindet, har situationsfornemmelse og et godt humør.  

• Kan samarbejde på alle niveauer. 

 
ØsterBO tilbyder: 

• Spændende og varierende job med gode muligheder for udvikling såvel fagligt som 
personligt. 

• Arbejde i team, hvor faglighed, nytænkning og et godt arbejdsklima går op i en større enhed. 

• Løn i henhold til gældende overenskomst. 

• Tiltrædelse den 1. juni 2019. 

• 37 timers stilling. 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrationschef Ulrik Faarup Sørensen  
tlf. 2171 3221.  
 
Ansøgning sendes til ufs@osterbo.dk senest den 15. april 2019. 
 
Indkaldelse til samtale vil ske tirsdag den 23. april 2019 og samtalerne vil blive holdt den 25. og 26. 
april 2019. 
 
 
ØsterBO administrerer ca. 3.200 lejemål, fordelt på 29 afdelinger. Vi bygger kontinuerligt boligbyggeri 
efter behov, og har et omfattende renoveringsprogram i gang i vore ældre afdelinger. 
 
Vi er ca. 65 medarbejdere fordelt på ejendomsdrift, teknik og administration. 


