
 
Økonomichef HK 
 

 
Vil du bidrage til fagbevægelsen og har lyst til at arbejde med økonomi og ledelse i en faglig organisation, der skaber en 
forskel på det danske arbejdsmarked? 
 
HK er en organisation i forandring og bevægelse, hvor du vil være med til at sikre professionel økonomistyring til gavn 
for vores mange medlemmer. 
 
HK's administration befinder sig midt i en meget spændende og vidtgående omstillingsproces. Med afsæt i nye 
sigtelinjer, hvor 'nært, nemt og fælles' er styrende for fælles indsatser i en organisation, der fungerer efter decentrale 
principper. 
Økonomiafdelingen spiller en vigtig rolle i realiseringen af ambitiøse mål, hvor den nye økonomichef får hovedansvaret 
for at udmønte sigtelinjerne i en økonomipartner-model. 

 

Opgaven 
Økonomiafdelingen skal i dynamiske og udviklende samarbejder skabe sikker drift som fundament for organisationens 
fortsatte udvikling og samtidig fungere som rådgiver og sparringspartner for hele HK's organisation. Indsatserne skal 
komme de ca. 230.000 medlemmer til gode. 
 
Økonomichefen er ansvarlig for afdelingen og dens medarbejdere. 
 
Opgaveporteføljen er: 

• Økonomistyring med budgettering, prognoser, opfølgning og rapportering, der understøtter organisationens nye 
sigtelinjer og mål 

• Driftsfunktioner for løn, debitor-/kreditorstyring, regnskaber mv., hvor stordrift bidrager til øget kvalitet og 
digitalisering 

• Likviditetsstyring 

• Understøttelse af ledere i omstillingsprocesserne og i styringsarbejdet 

• Fastholdelse og udvikling af optimale, digitale processer 

• Facilitere og understøtte budget- og regnskabsprocesserne i organisationen 

• Rådgive den politiske og administrative ledelse 

• Ansvar for at økonomiafdelingen fungerer med godt arbejdsmiljø og samarbejde. 

 
Personen 
Økonomichefen skal have stærke generelle økonomiske kompetencer samt solid erfaring med økonomistyring og 
regnskab i en kompleks politisk styret organisation.  
 
Økonomichefen skal have en inviterende, involverende og anerkendende ledelsesstil, en proaktiv tilgang til 
opgaveløsninger og kunne bidrage til at skabe tværorganisatoriske resultater. Økonomichefen skal praktisere en tydelig 
og let forståelig kommunikationsform både skriftligt og mundtligt og skal være god til at skabe relationer ud i hele 
organisationen. 
 
Læs mere om stillingen på www.muusmann.com 
 
Tiltrædelse: 1. oktober 2020. 

 
Ansøgningsfrist 
Lørdag den 15. august 2020. 
 
Søg stillingen på http://muusmann.com/stillinger 
 
Kontakt gerne HK's administrationschef Niels Baht, telefon 40 38 38 40  
eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, telefon 40 76 72 27. 

 

http://muusmann.com/stillinger/

