
	

Økonomiansvarlig til to fynske attraktioner i særklasse  
 
Fjord&Bælt og Naturama søger en dygtig og engageret økonomiansvarlig, der både kan varetage de 
tilbagevendende opgaver i økonomifunktionen og skabe værdi på egen hånd gennem nye tiltag. 
 
Du får ansvaret for at drive økonomifunktionen på det maritime oplevelsescenter Fjord&Bælt i Kerteminde 
og det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg. Du bliver nøglefiguren i en opkvalificering af 
virksomhedens økonomifunktion, hvilket betyder, at der er gode muligheder for at sætte dit eget præg på 
stillingen. Stillingen kræver, at du er kommunikerende og god til at samarbejde. Stillingen er på 37 timer 
per uge med ansættelse hurtigst muligt og senest fra 1. juni 2020. 
 
Arbejdstiderne følger stedernes åbningstider. Der er ansat en deltids bogholder, som vil assistere med 
bogføringen m.m. Du vil indgå i et team med det øvrige administrative personale, hvor arbejdsstedet er 
såvel på Fjord&Bælt som på Naturama, hvorfor det er nødvendigt, at du har kørekort. 
 
Vi forventer, at du: 

• har en kandidat i erhvervsøkonomi eller som minimum en bachelor med relevant erfaring 
• har værktøjskassen i orden, har opnået gode faglige resultater og har flair inden for IT-programmer 
• har mindst 3 års relevant erfaring og ser dig selv som Økonomiansvarlig i dit næste job 
• arbejder selvstændigt og kan udarbejde værdiskabende økonomiske analyser og tiltag 
• har gode samarbejdsevner og har mod på nye udfordringer 

 
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:  

• Økonomisk sparringspartner for ledelsen og projektledere 
• Budgettering, herunder udarbejdelse, opfølgning og forecasts 
• Kvartals- og månedsrapportering  
• Likviditetsstyring, analyser og controlling 
• Årsregnskab i samarbejde med revisor 
• Lønkørsel og Debitor-/kreditor- og finansbogholderi i samarbejde med nuværende bogholder 
• Optimering og opbygning af processer i regnskabsafdelingen  

 
Vi tilbyder: 

• en spændende arbejdsplads, der byder på engagerede kolleger og store naturoplevelser  
• et selvstændigt arbejde – både med varierende opgaver og månedlige rutiner 
• indflydelse på planlægning af arbejdsopgaver 
• engagerede og imødekommende kolleger 

 
Stillingen er tidsbegrænset fra primo juni 2020 og ét år frem med god mulighed for forlængelse.  
 
Om Naturama og Fjord&Bælt 
Vores fælles mission er at inspirere til bevarelse af naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og 
forståelse. Dette gør vi med skiftende særudstillinger, levende og udstoppede dyr, foredrag, events, 
medieindslag og ved brug af de sociale medier. Vi er i alt knapt 50 medarbejdere og får årligt besøg af ca. 
120.000 gæster, hvoraf ca. 20.000 er børn og unge i undervisningssammenhæng.  
 
Yderligere information kan fås efter den 14. april ved henvendelse til Lene Hindsgaul på mail: 
leneh@naturama.dk eller telefonisk på tlf. 2488 6206 Ansøgningen og CV sendes elektronisk til 
leneh@naturama.dk senest onsdag den 22. april kl. 12. Der vil blive afholdt samtaler i uge 18. 


