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Glostrup Boligselskab søger erfaren økonomimedarbejder 
 
 
ER DU VORES NYE ØKONOMIMEDARBEJDER? 
Vi er et selskab i rivende udvikling, og har brug for ekstra hænder i vores regnskabsafdeling, som 
på nuværende tidspunkt består af 6 medarbejdere. 
 
Vi har travlt, men arbejdsmiljøet er åbent og uhøjtideligt. Du vil blive en del af et team, hvor vi 
hjælper og sparrer med hinanden, med henblik på at løse opgaverne mest optimalt. Det vil give 
dig mulighed for, både at arbejde selvstændigt, men også på tværs af afdelingen med mulighed for 
medindflydelse i det daglige arbejde. 
 
OM VIRKSOMHEDEN 
Vi har knap 3.000 boliger- og erhvervslejemål, og administrerer desuden en række kommunalt 
ejede almene/private ældreboliger for Glostrup Kommune. Glostrup Boligselskab er et alment 
boligselskab med ca. 60 medarbejdere, fordelt på to adresser centralt beliggende i Glostrup. 
 
FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
Du skal: 
• Have branchekendskab til den almene sektor 
• Kunne udarbejde regnskaber, budgetter og budgetopfølgninger samt varetage kontakten til 

selskabets revisor 
• Være erfaren bruger af UNIK Excel 
 
Du har: 
• En regnskabsmæssig baggrund og uddannelse 
• Erfaring med almene regnskaber og budgetter 
• En god indsigt i økonomistyring 
• Erfaring med udarbejdelse af løn og lønkørsler fordelt på flere overenskomster 
• Forståelse for at arbejde i et politisk system, hvor prioriteterne og opgaverne hurtigt kan skifte 
• Flair for IT, og det er en fordel, hvis du har kendskab til Unik Bolig 4 
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PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
• Du er serviceminded og fleksibel, samt tager ansvar for de opgaver, du bliver stillet 
• Du kan overholde deadlines 
• Du udviser engagement og initiativ 
• Du er en god kollega, udviser omhu og loyalitet 
• Du kan arbejde selvstændigt, men kan også indgå i et team og bidrage positivt til teamets 

opgaveløsning 
 
VI TILBYDER 
• Et job med stort ansvar og mange udfordringer 
• Gode ansættelsesvilkår i henhold til brancheoverenskomst mellem BL og HK 
• En ugentlige arbejdstid på 37,5 timer inkl. frokost og med fleksibel arbejdstid 
• Pension, helbredssikring, gruppelivsforsikring, massage, indkøbsordning og flere andre 

personalegoder 
 
 
Glostrup Boligselskab er en virksomhed, hvor effektivitet og omsorg for beboerne går hånd i hånd 
med udvikling af boligområderne og et godt og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelserne. 
Vi lægger vægt på at yde en professionel service over for vores afdelinger. Vi skal sikre en tryg 
ramme for beboernes liv i afdelingerne. Du kan finde yderligere oplysninger om Glostrup 
Boligselskab på www.gb.dk. 
 
 
ANSØGNING 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt dit CV, som mailes til chk@gb.dk senest fredag 
den 21. juni 2019. 
 
Vil du høre mere om jobbet, så kontakt vores regnskabschef Anja Herringsø på tlf.nr. 4396 2886. 
 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest den 1. september 2019. Vi indkalder derfor 
løbende kvalificerede kandidater til samtale.  
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