ØKONOMICHEF
STUDIESKOLEN
Studieskolen søger en økonomichef, der er skarp på den
økonomiske værktøjskasse – og som samtidig har et
stærkt strategisk blik og udsyn.

Studieskolens økonomisystem skal udskiftes, og økonomichefen
skal udarbejde beslutningsgrundlag i forhold til valg af nyt system,
gennemføre indkøbet og efterfølgende implementere det i samspil
med it- og udviklingschefen.

Studieskolen er en velrenommeret, velkonsolideret og udviklingsorienteret sprogskole, der gennem mere end 40 år har
tilbudt højt kvalificeret sprogundervisning i dansk og mere end
30 fremmedsprog.

Økonomichefen er sparringspartner for skolens chefer – særligt
de to direktører – indgår i Studieskolens chefgruppe og deltager
desuden i bestyrelsesmøderne.

Opgaven

Personen

Økonomiafdelingen skal bidrage til Studieskolens strategiske
udvikling, hvilket forudsætter effektiv drift og blik for de forretningsmæssige muligheder, der opstår i takt med, at markedet for
sprogundervisning udvikler sig.

Det forventes, at økonomichefen har kendskab til og erfaringer
inden for økonomiafdelingens kerneområder: budget, økonomistyring og regnskab.

Økonomichefen skal løfte en bred opgaveportefølje, herunder:
▪▪ Bogholderi, lønkørsler mv.
▪▪ Økonomistyring, budget og budgetopfølgning
▪▪ Udarbejdelse af perioderegnskaber, herunder forberedelse af
årsregnskab til revisor
▪▪ Budgetter, budgetmodeller og simuleringer i forbindelse med
tilbud, tilskudsansøgninger og tilskudsregnskaber
▪▪ Ansvar for formueforvaltning, bankforhandlinger og forsikringer
▪▪ Optimering og dokumentation af administrative forretningsgange, processer og systemer
▪▪ Udarbejdelse af økonomiske rapporter og løbende ledelsesinformation
▪▪ Udarbejde det økonomiske grundlag i beslutningsoplæg.

Økonomichefen skal være en stærk formidler, der forstår at omsætte kompliceret økonomisk stof i både skrift og tale, så det opleves
lettilgængeligt for de øvrige chefer og de to bestyrelser.
Det er ikke en forudsætning, at den nye økonomichef har ledelseserfaring, men økonomichefen forventes at have en relevant
uddannelse med økonomisk indhold.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 3. april 2018 kl. 24.00. Søg stillingen
på www.muusmann.com/stillinger.

Yderligere oplysninger
Kontakt direktør Lars Skov, Studieskolen, telefon 33 18 79 10,
direktør Charlotte Lorenzen, Studieskolen, telefon 27137903 eller
direktør i MUUSMANN Lars Bo Pedersen, telefon 40 22 87 18.
Læs mere om stillingen på www.studieskolen.dk eller
www.muusmann.com

