Afdelingsleder til
Dansk Journalistforbund
– Økonomi- og medlemsafdelingen
Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation (DJ) er et fagforbund i vækst. Vi har derfor
brug for en økonomichef, der kan være med til at optimere driften så vores høje serviceniveau
skan opretholdes.
–
–
–
–
–
–

I DJ’s Økonomiafdeling løses blandt andet opgaver som:
Udarbejdelse af 15 regnskaber for centrale og decentrale enheder i DJ
Udarbejdelse af refusionsregnskaber, samt administrationsregnskab for A-kassen AJKS
Administration og udbetaling af medarbejdernes løn, refundering af udlæg m.m.
Fakturering af annoncer for fagbladet Journalisten, samt udarbejdelse af regnskab
Betaling af fakturer mv.
Budget opfølgning, forecast, analyser m.m.

I DJ’s medlemsafdeling løses blandt andet opgaver vedrørende:
– Vedligeholdelse og udvikling af medlemsdata i DJ, AJKS og forbundet Kommunikation og Sprog (KS)
– Kontingentopkrævning i AJKS, DJ og KS
– A-kassesagsbehandling på medlemssagsområdet.
I DJ Ophavsret (fordelinger) sikres:
– Administration og fordelinger af ophavsretsmidler
– Udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug herfor
Vi søger en stærk profil med følgende kompetencer:
– Solid ledelseserfaring indenfor økonomistyring og ledelsesrapportering
– Erfaring med udvikling af økonomiprocesser, udarbejdelse af analyser
og styrkelse af Business Intelligence
– Erfaring med budgetlægning og budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse
og interesse i at indgå i den daglige drift
– Politisk tæft og forståelse for arbejdet i en medlemsorganisation
• Have en positiv og empatisk/imødekommende ledelsesstil
• Gerne have erfaring med NAV og medlemssystemet Modulus
• Derudover vil det være en fordel hvis man har A-kasse erfaring.
Du bliver leder for 12 meget engagerede og selvstændige kolleger. De tre teams er i forbindelse med
en organisationsændring pr. 9. marts 2018 lagt under samme afdelingsleder med henblik på at finde
og bruge de synergier, som der er mellem afdelingerne. I stillingen refererer du til direktøren.
Ansøgning og CV sendes til hr5@journalistforbundet.dk
senest den 9. april 2018.
Vi holder ansættelsessamtaler den 25. april 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, kan de rettes til
direktør Linda Garlov, HR-chef Jette Kayerød Christensen
eller tillidsrepræsentant Marianne Molin på 3342 8000.

Læs mere om Dansk Journalistforbund på journalistforbundet.dk

