
Regnskabsmedarbejder på deltid søges til Fredericia Realskole 

Kan du forene din styrke for tal med overblik og omsorg for børn? Er du ikke bleg for at springe til 

i en vikartime, sætte et plaster på et knæ, tage en telefon og samtidig være den, der får regnskabet til 

at stemme? Kan du sige ja til skolens 5 grundværdier: ansvarlighed, faglighed, gensidig respekt, 

engagement og fællesskab, så er du muligvis vores nye regnskabsmedarbejder/blæksprutte.  

Vores nuværende bogholder har fået nye opgaver på skolen, og derfor søger vi til skolens 

administration pr. 01.06.2019 en deltids regnskabsmedarbejder/sekretær/blæksprutte til at varetage 

følgende opgaver: 

 Finansbogholderi 

 Afstemninger- og månedsafslutning 

 Indberetninger (refusioner barsel, sygdom mm) 

 Betalinger 

 Årsafslutning 

 Løn 

 Diverse administrative opgaver 

Vi lægger stor vægt på, at du: 

 Har kendskab til C5 eller lignende bogføringssystemer 

 Har erfaring med bogholderiopgaver 

 Har forståelse for sæsontravlhed og kan prioritere din tid i forhold til dette 

 Arbejder med høj grad af kvalitetsbevidsthed og kontrol 

 Er mødestabil og har en høj ansvarsfølelse i forhold til, at opgaverne løses med rette kvalitet og 

til tiden 

 Trives i en afvekslende og til tider hektisk hverdag 

 Tager ansvar på egne og fælles projekter 

 Kan favne forskelligartede opgaver 

Hos os: 

 Får du engagerede kollegaer, som er med til at sætte baren højt 

 Får du en hverdag med dynamik, humor og medindflydelse 

 Bliver du del en skole med ca. 560 elever, 45 pædagogiske medarbejdere og en administration 

med 4 ansatte  

 Får du et tæt samarbejde med skolens øvrige administration og ledelse, og med direkte 

reference til vores skoleleder   

 Får du en stilling er 20-25 timer pr. uge, som kan placeres på 4-5 dage pr. uge samt løn- og 

pensionsordning der afspejler dine kvalifikationer 

 

Skulle stillingen have vakt din interesse, så send din ansøgning og CV til FR@fruv.dk senest den 

25.03.2019 kl. 08.00. Har du spørgsmål vedrørende specifikke arbejdsopgaver, er du meget 

velkommen til at kontakte Vicki Blaaberg på VB@fruv.dk eller 7620 0520. For mere generelle 

spørgsmål vedrørende skolen, er du velkommen til at kontakte Skoleleder Pernille Aarøe Petersen på 

PP@fruv.dk eller 7620 0520. Samtaler forventes afholdt i uge 14.  
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