
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Økonomiansvarlig/Financial controller 

- med tiltrædelse 1. august 2021 
Vi søger en økonomiansvarlig til at styre skolens økonomi – herunder daglig bogføring, lønudbetaling og opkrævning 

af skolepenge. 

Kolding Realskole er én af Danmarks største privatskoler med et højt fagligt niveau, gamle traditioner og 

gennemslagskraftige værdier og er derfor dybt afhængig af dygtige medarbejdere. Som økonomiansvarlig indgår du i 

en administration bestående af en skolesekretær, en receptionist, en IT-ansvarlig samt skolens ledelse bestående af 

skoleleder, viceskoleleder, 2 afdelingsledere samt SFO-leder. 

Du refererer til skolens øverste leder. 

Arbejdet omfatter bl.a. følgende ansvar og opgaver: 

 Regnskab, budget og budgetopfølgning – herunder samarbejde med revisor 

 Økonomistyring og –udvikling – og holde dig orienteret omkring gældende regler og lovgivning 

 Konsekvensberegninger 

 Fundraising – i forbindelse med etablering af ny skole 

 Medlem af skolens byggeudvalg 

 Rapportering ved bestyrelsesmøder 

 Ansvarlig for samarbejdet med skolens rengøringsselskab og vores tekniske serviceafdeling 

 Løn og lønrefusioner ved sygdom, barsel mv. 

 Opkrævning af skolepenge 

 Ansættelseskontrakter 

 Indkøb samt forhandling af lokale aftaler 

Vi forventer at du 

 har en HDR eller revisorbaggrund 

 har solid og bred erfaring med økonomiopgaver 

 er struktureret og udviklingsorienteret 

 kan arbejde selvstændigt på et højt niveau 

 har et højt ambitionsniveau for dig selv og dine omgivelser 

 er stabil, fleksibel og tager ejerskab over Kolding Realskoles værdier 

Ansættelse sker efter gældende overenskomst. 

Ansøgning, cv og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk fra formularen: 

Ansøgning til Kolding Realskole (som kontaktperson vælges Ansøgning). 

Ansøgningsfrist 15. maj 2021. Første samtalerunde finder sted i uge 20 og anden samtalerunde i uge 21. 

Såfremt man går videre til anden samtalerunde, vil man skulle udfylde en test inden samtalen. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Wilhelm Hallum på 23 23 34 30 (ringer retur ved 

henvendelse på SMS). 

 
www.koldingrealskole.dk 

KOLDING REALSKOLE SØGER 

https://koldingrealskole.signflow.dk/webapp/securemailbox/new

