Erfaren Regnskabsmedarbejder til Glad Fonden
Kan du selvstændigt tage ansvar for bogholderiet fra A-Z, og søger du nye udfordringer som
nøgleperson i en mindre regnskabsafdeling, så har vi en ledig stilling der kunne være
interessant for dig. Hvis du både er struktureret og detaljeorienteret samt trives med
mangfoldighed og samarbejdet med mennesker med funktionsvariationer, så læs endelig
videre…….
Om os
I Glad Fonden tror vi på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan
gøre vores samfund både rigere, gladere og mere inspirerende. Vi er en mangfoldig
socialøkonomisk vækst orienteret virksomhed, der beskæftiger mennesker med og uden
handicap indenfor forskellige brancher; bl.a. medier, uddannelse, kultur, service og
køkkendrift. Vi er drevet af stærke værdier og har i de 22 år, vi har eksisteret, skabt markante
resultater.
Vi er mere end 300 ansatte og vores økonomiafdeling - der har base på hovedkontoret i
København - servicerer også vores lokalafdelinger i Ringsted, Esbjerg og Aabenraa såvel
som Glad Mad & Service.

Om jobbet
I vores økonomiafdeling er vi 3 fuldtidsansatte samt en ekstern konsulent. Afdelingen løser
alle klassiske økonomiopgaver samt har ansvar for lønbehandling.
Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bogføring
Månedsafslutning
Afstemning af samtlige balanceposter
Projektregnskaber
Fakturering
Debitor styring
Kreditor betalinger
Ad hoc-opgaver

Vi tilbyder
•
•
•
•

Mulighed for at bidrage til udvikling og effektivisering af arbejdsgange
Et godt arbejdsmiljø med dedikerede kollegaer
Høj grad af samarbejde på tværs i organisationen
En uformel omgangstone med plads til humor

Det er en fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Glad er
som socialøkonomisk virksomhed dog ikke lønførende.

Om dig
Du har en god regnskabsmæssig og teoretisk uddannelse og gerne 5 års erfaring fra en
lignende stilling. Du besidder en god regnskabsforståelse og er stærk i processer samt
rutineret bruger af excel og regnskabssystemer (meget gerne e-conomics og Ibistic). Det vil
være en fordel, men er ikke et krav, at du har erfaring med lønbehandling.
•
•
•
•

Du arbejder struktureret, omhyggeligt og selvstændigt
Du leverer høj kvalitet i dine resultater
Du er udadvendt, initiativrig og god til at samarbejde
Du kommunikerer tydeligt både skriftligt og mundligt

Om ansøgningen
Har du spørgsmål vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte John Schmidt på
telefon 2372 4540.
Send din motiverede ansøgning og CV til os på job-koebenhavn@gladfonden.dk mrk.
’Økonomi’ – og send den gerne hurtigt, da vi løbende læser ansøgninger.
Samtaler afholdes den 16. og 17. maj og det er vores håb, at du kan tiltræde den 1. august
2022.

Glad Fonden er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor bl.a.
medier, kultur, køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på et tæt
samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Vi er mere end 300 medarbejdere og
100 elever fordelt på 5 afdelinger i landet – vores hovedafdeling ligger i København.
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det
samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.
Se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk

