
 

Økonomichef 

Brænder du for økonomi, ledelse og udvikling? Og vil du være med til at gøre en forskel for 
beboerne i de 1.200 boliger i Aars Boligforening? 

Som økonomichef vil du være regnskabsansvarlig med alt, hvad dette indebærer i form af budgettering, 
regnskabsaflæggelse, økonomisk support i byggesager, finansiering mv. Samtidig ønsker vi en økonomichef 
der bliver en væsentlig driver i udviklingen af digitaliseringen på det økonomiske område og proaktivt kan 
sikre at Aars Boligforening altid handler på et sikkert juridisk grundlag. 

Aars Boligforening er en almen boligorganisation, som administrerer ca. 1.200 boliger i 30 afdelinger i hele 
Vesthimmerlands kommune. Vi er 6 ansatte i administrationen og 10 ejendomsfunktionærer. Vi er i en 
rivende udvikling og planlægger at bygge mere end 100 boliger i Vesthimmerland over de næste 2 år. Du vil 
derfor få en central rolle mht. strategiudvikling og daglig ledelse, i tæt samarbejde med direktøren. 

Vi tænker, at du som økonomichef motiveres af mødet med forskellige mennesker både ansatte, beboere, 
samarbejdspartnere og at du i perioder kan fordybe dig i økonomisystemet og tør påtage dig et 
ledelsesansvar ud fra Aars Boligforenings værdier. 

Arbejdsopgaver: 

 Den overordnede økonomistyring for foreningen 

 Udarbejdelse af afdelingsbudgetter/ - regnskaber 

 Daglige bogholderiopgaver og løn  

 Dialog med afdelingsbestyrelser og samarbejdspartnere 

 Udarbejdelse af analyser, økonomiske nøgletal, m.m. 

 Fokus på effektivitet, herunder nye arbejdsmetoder og nye IT værktøjer 

 Implementere ny lovgivning for boligorganisationen 

Hvem er du?: 

 Du har ledelseserfaring og evner at disponere din dag 

 Du er engageret, fleksibel og god til at samarbejde på alle niveauer 

 Du er struktureret og analytisk 

 Du har solid it-erfaring, det vil være en fordel hvis du har kendskab til EG Bolig  

 Du er loyal, humoristisk og har en positiv tilgang til hverdagen og dine kolleger 

Vi tilbyder: 

 Et spændende og alsidigt job i en organisation i udvikling 

 Et job, hvor der er mulighed for at påvirke beslutningerne 

 Løn og pension i.h.t. overenskomst mellem BL og HK 

 Sundhedsforsikring  

 Mulighed for personlig og faglig udvikling 

 



 
Ansøgning og tiltrædelse: 

Vi ønsker stillingen besat pr. 1. januar 2020. Send din ansøgning og CV senest den 19. november til direktør 
Brian Larsen på bl@aarsbo.dk. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48. 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Brian Larsen på 30 32 94 02. 

 

  
 
 


