
Regnskabsmedarbejder søges til Børne og 

Unge Center Vejle Fjord 

 

Erfaren regnskabsmedarbejder søges til 18 timers tidsbegrænset stilling i 7 mdr. med evt. 

mulighed for forlængelse på Børne og Unge Center Vejle Fjord.  

Børne og Unge Center Vejle Fjord søger pga. stor kapacitetsudvidelse erfaren 

regnskabsmedarbejder til at hjælpe vores regnskabsassistent med bogholderi og regnskab.   

  

Tiltrædelsesdatoen er den 01.februar 2019 eller snarest mulig.  
  

Om jobbet  
De primære opgaver vil være. 

 Klargøring af bilag til kontering.  

 Bogføringsopgaver i ØS-Indsigt . 

 Afstemning – kassebilagsbehandling vedr. hovedkasse og afd.kasser.  

 Udbetaling af lomme- og tøjpenge. 

 Arkivering, samt forefaldende administrative og regnskabsmæssige opgave. 

  

Vi forventer af dig  

 At du har relevant uddannelse. 

 Taler og skriver flydende dansk. 

 Har kendskab til økonomi; herunder kendskab til ØS-Indsigt, kontering, betaling af 

fakturaer, samt håndtering af kontanter. 

 Kan have mange bolde i luften og bevare overblikket i pressede situationer. 

 Er effektiv, stabil, selvstændig og ansvarlig. 

 Har gode samarbejdsevner. 

  

Vi tilbyder dig  

 At blive en del af en spændende arbejdsplads i stor udvikling med mange dejlige kollegaer 

og et positivt arbejdsmiljø præget af åbenhed og hjælpsomhed.  

Ansættelsesvilkår  
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Tiltrædelse snarest muligt dog senest 01. februar 2019. 

Ansættelsen løber frem til 31. august 2019 med evt. mulighed for forlængelse.  

  

Om os  
Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende socialpædagogisk specialinstitution for børn og 

unge i alderen 4 – 18 år med socio-emotionelle vanskeligheder og/eller hjerneorganiske 

dysfunktioner.  



Der er driftsoverenskomst med Vejle Kommune og er tilknyttet KFUM Socialt arbejde.  

  

Børne og Unge Center Vejle Fjord består aktuelt af 4 døgnafdelinger med samlet 38 pladser, en 

intern skole, der også modtager eksterne elever, normeret til 40 børn, et Samværshus og varetager 

ambulante opgaver hjemme i familier, med barn/ung eller i skole.  

  

Flere oplysninger  

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte regnskabsassistent Ingelise Jensen tlf.: 79 41 55 21 

eller forstander Lone Pedersen tlf.: 24 97 15 95. 

  

  

Ansøgningsfrist  

Ansøgningsfristen er den 20. december 2018 kl. 23.59. 

  

Børne- og straffeattest   
Vi indhenter børne- og straffeattest.    

  

Send din ansøgning  

Du søger stillingen online via Vejle Kommunes hjemmeside, Jobnet.dk eller Ofir.dk. Husk at 

vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.  
 


