Økonomiansvarlig til to fynske attraktioner i særklasse
Naturama og Fjord&Bælt søger en dygtig og engageret økonomiansvarlig, der både kan varetage de
tilbagevendende opgaver i økonomifunktionen og skabe værdi på egen hånd gennem nye tiltag.
Naturama i Svendborg er et naturhistorisk museum og Fjord&Bælt i Kerteminde er en kombineret
turistattraktion og forskningsinstitution. Vores fælles mission er at inspirere til bevarelse af
naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse.
Som økonomiansvarlig arbejder du tæt sammen med direktøren og den øvrige ledelse.
Arbejdstiderne følger stedernes åbningstider. Du vil indgå i et team med det øvrige administrative
personale, hvor arbejdsstedet er såvel på Naturama (3 dage) og Fjord&Bælt (2 dage) ugentligt.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse hurtigst muligt og senest 1. oktober 2022.
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 indenfor ITprogrammer
• 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
• Lønkørsel og debitor-/kreditor- og finansbogholderi
• Optimering og opbygning af processer i regnskabsafdelingen
• Budgetlægning og afrapportering ifm. med fundraising
• Styring af afdelingsbudgetter
Vi tilbyder et selvstændigt arbejde, med varierende opgaver og månedlige rutiner, og hvor du selv
har indflydelse på planlægning af arbejdsopgaver, samt to spændende arbejdspladser, med
imødekommende og engagerede kolleger og store naturoplevelser.
Du kan læse meget mere om os på www.naturama.dk og www.fjord-baelt.dk
Har du lyst til at være en del af vores team, kan du sende din ansøgning vedlagt CV til
gittef@naturama.dk mærket ”Økonomiansvarlig”.
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 17. august 2022. Grundet sommerferie kan svar på
din mail ikke forventes før start uge 32.

