ØKONOMIKONSULENT
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse søger økonomikonsulent med
solid erfaring og stærke kompetencer
inden for det økonomiske håndværk
– gerne fra sygehussektoren.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er vi
ambitiøse med et skarpt fokus på effektiv drift,
udvikling og høj kvalitet for at kunne levere den
bedst tænkelige service og behandling til patienter
og pårørende. Økonomiafdelingen har ansvar for
sygehusets samlede økonomi med budgetter i
størrelsesordenen 1,9 mia.kr. Der skal udvikles et
sammenhængende styringssystem med de øvrige
afdelinger i den administrative stab, som sikrer sammenhæng mellem økonomi- og aktivitetstyringen og
arbejdet med forbedring af arbejdsgange.
Vi søger en ny konsulent, der får til opgave sammen
med kollegerne i økonomiafdelingen at varetage

opgaver inden for budget, controlling, opfølgning
og målstyring i relation til sygehusene. Derudover
er der fokus på forbedring af arbejdsgange og realisering af økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster
som følge heraf, udvikling af styringsværktøjer samt
udarbejdelse af investeringsplaner.
For den rette vil der være mulighed for en funktion
som teamleder, hvilket indebærer det faglige ansvar
på et delområde. En vigtig funktion er derfor også
at kunne yde faglig sparring og kvalitetssikring
samt procesledelse i relation til afdelingerne på
sygehusene i samspil med kollegerne i afdelingen.
Økonomikonsulentens arbejde indebærer en række
drøftelser om løsninger og muligheder på tværs af
organisationen – interessen for at gå i dialog og
udfordre skal derfor være til stede.

Baggrund
Den nye økonomikonsulent skal have en uddannelse
med økonomisk indhold (cand.oecon., cand.polit.,

cand.scient.pol. mv.) samt kendskab til og gerne
erfaring fra sundhedsområdet.

Vilkår
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Ansættelse
sker på overenskomstmæssige vilkår, efter aftale
med forhandlingsberettiget organisation.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. januar 2018.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Kontakt gerne økonomichef Jacob Studsgaard,
jacje@regionsjaelland.dk, tlf. 22 12 95 06 eller
direktør og partner Lars Bo Pedersen, MUUSMANN,
tlf. 40 22 87 18.
Se stillings- og personprofil til stillingen
på www.regionsjaelland.dk eller
www.muusmann.com.

