
Erfaren og 
serviceminded 
økonomiassistent 
Er du serviceminded, struktureret, initiativrig – og knivskarp 

til økonimistyring?

Dansk Firmaidrætsforbund søger en erfaren økonomiassistent 

til et team på tre, der tilsammen udgør økonomiafdelingen. 

Du vil referere direkte til den økonomiansvarlige.



I Dansk Firmaidrætsforbund lægger vi vægt på at skabe en 
arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø, hvor der altid er 
plads til et smil og en sjov bemærkning. Vi søger en team-
player med et veludviklet servicegen og viljen til at udvikle 
sig sammen med forbundet.

Struktur, overblik og service
Som økonomiassistent bliver du ansvarlig for en del af de 
månedlige afstemninger. Din hverdag bliver alsidig, og det 
falder dig naturligt at arbejde struktureret og systematisk 
med dine opgaver. Du er en serviceminded og initiativrig 
person, som gerne påtager sig opgaver, der ligger uden for 
økonomifunktionen.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Medlemsregistrering
• Månedsafstemninger
• Back-up for finansbogholderiet (Navision)
• Afstemning af bank, MasterCard og løn etc.
• Økonomistyring af projektregnskaber 
• Søge kursusrefusion etc.
• Servicering af foreninger
• Ad hoc økonomi-opgaver

Vi forestiller os, at du:
• Har en relevant, regnskabsmæssig uddannelse
• Nogle års regnskabsmæssig erfaring fra en regnskabs- 
 og økonomifunktion
• Er kvalitetsbevidst og driftssikker
• Kommunikerer ubesværet i øjenhøjde med mange 
 forskellige mennesker
• Trives i et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er fokus 
 på kvalitet
• er arbejdsom, fleksibel og indstillet på, at arbejdet 
 i periodevis også kan fylde i aftener og weekender.

Vi tilbyder dig:
• En fuldtidsstilling med udfordrende opgaver og mulighed  
 for ansvar og personlig udvikling.
• Engagerede kollegaer og en arbejdsplads med albuerum,  
 humor og højt til loftet.
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår.

Praktiske oplysninger
Send os din ansøgning og dit CV senest den 20. april 2017 
til job@firmaidraet.dk – markér din ansøgning med: 
”Ansøgning til økonomiassistent” i emnefeltet.

Vi afholder jobsamtaler i uge 17. 
Vi ønsker stillingen besat den 1. juni 2017.

Ansættelsesstedet er Dansk Firmaidrætsforbund, 
Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg.

Har du spørgsmål til stillingen? 
Så kontakt økonomiansvarlig, Henning Madsen, på telefon: 
23 26 60 13 eller e-mail: hm@firmaidraet.dk

Dansk Firmaidrætsforbund er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med 364.000 medlemmer og med aktiviteter og 
kampagner – som Tæl skridt og Arbejdspladsernes motionsdag – der bevæger yderligere 100.000 danskere årligt. 
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 80 lokale firmaidræts-
foreninger, fordelt rundt i hele landet samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund, tilbyder et væld af 
motions- og idrætsaktiviteter til medlemmerne.


