
FGU Fyn søger en økonomimedar-
bejder til Fællesadministrationen
FGU Fyn søger en økonomimedarbejder til Fællesadministrationen pr. 
1. november 2020 eller hurtigst muligt derefter.

FGU FYN er en ny uddannelse for unge op til 25 år. Uddannelsen består af 
tre spor, Almen grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse 
(PGU) og en Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Institutionen består af fem 
skoler placeret i kommunerne Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og 
Odense.

Fællesadministrationen er en central enhed placeret på skolen i Odense.

Som økonomimedarbejder i institutionens Fællesadministration bliver du 
en del af et team på otte medarbejdere, som servicerer samtlige af FGU 
FYN’s skoler.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af:

• Bogføring
• Indberetning af aktivitet til Undervisningsministeriet
• Afstemning af diverse konti
• Div. beregninger og afstemninger
• CØSA
• Afstemning af skattekonto
• Moms (både SKAT og BUVM)
• Medarbejderudlæg i RejsUd
• Tilskud fra BUVM
• Undervisning i RejsUd
• Diverse ad-hoc opgaver
• Deltagelse i udarbejdelse af månedsregnskaber, årsrapport og bud-

getter sammen med Fællesadministrationens Controller

Om dig

• Vi forventer, at du har en opdateret og solid regnskabsmæssig 
baggrund - muligvis en baggrund som økonomi-/revisorassistent 
eller lignende.

• Stillingen indeholder selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne, så 
det forventes at du holder dig fagligt ajour.

• Du har gode IT-kundskaber – det er et krav, at du har et solidt 
kendskab til Navision Stat, og at dit brugerniveau i Excel er højt. 

• Du har erfaring fra en lignende stilling – og gerne fra en anden 
selvejende statslig institution eller statslig institution, men det er 
dog ikke et krav.

• Vi forventer ligeledes, at du er stabil, humørfyldt, udadvendt, ser-
viceminded og en teamplayer.

• Du forstår vigtigheden af at overholde deadlines, og du sætter en 
ære i at gøre tingene rigtigt fra starten.

Stillingen Du tilbydes en fast, alsidig stilling, hvor du selv er med til at 
planlægge arbejdsopgaverne. Du vil referere til administrationslederen. 

Ansættelsesforhold Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation. Tiltrædelse: Hur-
tigst muligt eller senest den 1. november 2020.

Alle interesserede med de fornødne kvalifikationer uanset alder, religion 
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Arbejdspladsen ligger i 
Odense kommune 

Vigtige datoer
Oprettet: 10. september 
2020 
Ansøgningsfrist: 24. septem-
ber 2020 
Ansættelsesdato: 1. novem-
ber 2020 

Virksomheden tilbyder
Fastansættelse 
Fuldtid 
Arbejdstider: Dag 
Almindelige vilkår 

Kontaktperson
Administrationsleder
Hanne Heger Wendel
Hovednummer: 66170843
Mobil: 23639679
Email: hhw@fgufyn.dk

Arbejdsgiver
S/I FGU Fyn - Odense, As-
sens, Nyborg, Nordfyn, Kerte-
minde
Falen 200
5250 Odense SV
Danmark

Ansøgning 
Via e-mail: ansog-
ning@fgufyn.dk

Annonce ID 
5205411 
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Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrationsleder 
Hanne Heger Wendel, tlf. 23639679.

Hvis dette lyder som dit nye drømmejob, venter vi spændt på at høre fra 
dig.

Ansøgning bilagt CV skal være FGU FYN i hænde senest 24. september 
2020 kl. 12.00 og mailes til:

E-mail: ansogning@fgufyn.dk.

Det forventes at der holdes ansættelsessamtaler i 28. september 2020.

Kørekort: 

B(Almindelig bil), 

Der er 1 ledig stilling
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