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Settlement på Vesterbro søger ny regnskabschef
Vores regnskabschef har desværre søgt nye udfordringer, og Settlement søger derfor en faglig erfaren og
selvstændig regnskabschef, der skal indgå i tæt samarbejde med øvrige ledelse for Settlement. Det
forventes, at den rette kandidat har det daglige ansvar for det udførende arbejde i afdelingen fra bogføring
til rapportering. Du bliver leder for af en lille økonomiafdeling med to til tre medarbejdere.
Regnskabsafdelingen er kendetegnet ved at være alsidig og med tæt samarbejde med den øvrige ledelse
og bestyrelsesformand for Settlementet.
Opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet økonomistyring af Settlementet og løbende afrapportering til forstander og bestyrelse
Styring af driftsaftaler, puljer og projekter finansieret af kommuner, stat og fonde
Videreudvikling af regnskab- og administrative procedurer
Bistå de enkelte afdelinger i forretningsmæssig udvikling
Udarbejdelse af Settlementets samlede årsbudget samt løbende likviditetsbudget herunder
budgetter for de enkelte afdelinger og projekter og butikker
Kontakt til Settlementets revisor herunder klargøring til revisor af regnskab
Overordnet ansvarlig for HR-opgaver, løn, refusioner mv.
Overordnet ansvarlig for varetagelse af den løbende fakturering, kontroller og afstemning

Kompetencer
•
•
•
•
•

Erfaring i E-conomics og generel erfaring med IT
Minimum 8-10 års erfaring med bogholderi og gerne tidligere erfaring som regnskabschef.
Regnskabsuddannelse (HD regnskab eller lignende)
Erfaring med bogføring, løn, refusioner og generel HR
Teamsamarbejde

Personlige kvaliteter
•
•
•
•
•

Selvstændig, godt humør og gå-på-mod
Interesse for socialarbejde og socialøkonomiske virksomheder
Er god til at lære fra sig og kommunikere med andre
Kan arbejde selvstændigt inden for en given ramme og prioritering
Vedholdenhed og evne til at afslutte sager

Vi tilbyder
•
•

Alsidigt job med mulighed for selv at præge dit arbejde og udviklingen af organisationen
Arbejde i mangfoldigt miljø af dygtige folk med højt drive og motivation

Settlementet på Vesterbro er en erhvervsdrivende fond, som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementet arbejder for socialt og kulturelt ligeværd i
samfundet, at alle ydes respekt uanset tanke og tro, udsatte borgeres rettigheder og behov, og at der også gennem andre fællesskaber end
arbejdsmarkedets sikres borgerne medleven i samfundets fællesskab. Se mere på www.settlementet.dk

Ansøgningsfrist 9. april 2018 kl.12.00 på ansoegning@settlementet.dk. Samtaler vil blive afholdt i uge 16
og 17.
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander Margrethe Wivel,
margrethe@settlementet.dk eller på mobil 50566529.

Kort om Settlementet
Settlementet på Vesterbro er en professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder med inddragelse af
civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og kulturelle ligestilling. Vores mission er at skabe håb,
udvikling og meningsfulde fællesskaber for socialt udsatte borgere, der falder gennem velfærdssamfundets
net, ved at understøtte, at det enkelte menneske udfolder sit potentiale og bidrager positivt til samfundet.
I vores hus i Dybbølsgade driver vi forskellige rådgivningstilbud, ældreklubber og beskæftigelsesindsats i
samarbejde med Københavns kommune. I Istedgade driver vi værested for udsatte voksne. I Saxogade
driver vi socialøkonomiske butikker, der kombinerer en økonomisk, en social og en grøn bundlinje. Med
Saxogade ønsker vi at skabe et arbejdsfællesskab, der kan rumme dem, som er blevet skubbet ud af det
ordinære arbejdsmarked og samtidig give kunder en mulighed for at rette deres forbrug i en socialt
ansvarlig og miljømæssig bæredygtig retning.
Settlementet på Vesterbro er organiseret som en erhvervsdrivende fond og er registreret som en
socialøkonomisk virksomhed med 45 ansatte og 100 frivillige. Læs mere på www.settlementet.dk.
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