Økonomichef
Har du overblik og sans for detaljen? - så er du måske vores økonomichef.
Bankens nuværende administrationschef har valgt at gå på efterløn efter mere end 40 år i Møns Bank, så vi søger en
ny chef, der kan overtage opgaven. Der vil være mulighed for at arbejde sammen med den nuværende chef for
afdelingen i en periode, inden hun fratræder.
Primære ansvarsområder
Du bliver chef for bankens økonomiafdeling, hvor hovedopgaven er udarbejdelse af bankens regnskab, indberetning til
offentlige myndigheder m.m.
Arbejdsopgaver
•
Bankens interne og eksterne regnskab
•
Indberetning til offentlig myndighed
•
Økonomi og kapitalområdet
•
Budgetter
•
Moms
•
Andre administrative opgaver
Den rette ansøger
Vi vil bl.a. lægge vægt på følgende:
•
•
•
•

Du er teoretisk velfunderet, og gerne med relevant erfaring indenfor f.eks revision og økonomi, og også gerne
med erfaring fra den finansielle verden.
Du har kendskab til lovgivningen indenfor finansielle virksomheder, uden at det er en betingelse.
Du er analytisk, samt udtrykker dig klart i skrift og tale.
Du er i stand til at arbejde både selvstændigt og indgå i arbejdsgrupper.

Vi forventer, at du er ambitiøs og arbejder struktureret og resultatorienteret samt trives med deadlines. Du er god til
at forholde dig kritisk til dit arbejde og formår samtidig at være pragmatisk og løsningsorienteret.
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling i en fleksibel og dynamisk organisation, hvor du har mulighed for at præge din
arbejdsdag og dine opgaver. Vi har desuden en uformel omgangstone og lægger stor vægt på såvel personlig som faglig
udvikling. Du vil blive indplaceret med reference til direktionen og indgå i bankens ledergruppe.
Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte bankdirektør Flemming Jensen på tlf. 6156 1536 eller
administrationschef Ellis Rasmussen tlf. 5586 1537
Ansøgning og CV:
Send din ansøgning til HR-chef Susanne Bille Jensen på moensbank.dk/upload snarest muligt - vi holder løbende
samtaler, og glæder os til at høre fra dig.
Når du sender en ansøgning, giver du samtidig samtykke til, at vi må gemme din ansøgning og søge oplysninger om dig
på internettet.
Fakta om Møns Bank A/S:
Møns Bank blev etableret i 1877 og er dermed en af landets ældste. Banken har ca. 100 dygtige og engagerede
medarbejdere, som servicerer godt 20.000 kunder. Det sker fra hovedkontoret i Stege og afdelinger i Præstø,
Næstved, Vordingborg og Rønnede, hvor også Møn Direkte med kørende konsulenter holder til.
Vores særkende er en stærk forankring i de lokalområder, vi arbejder i. Møns Bank er en lokalbank, som vægter den
personlige betjening og de stærke relationer til kunderne højt. Denne tilgang præger hele vores organisation og er en
stor del af årsagen til, at banken gennem årene modtager fortsat flere kunder via anbefaling fra vores eksisterende
kunder.

