FAB SØGER
CONTROLLER

- med flair for analyser, lånefinansiering, likviditetsstyring m.v.

ER DU VORES NYE CONTROLLER I ØKONOMIAFDELINGEN?

For at styrke økonomiafdelingen søger vi en controller, der sammen med afdelingens nuværende 4 medarbejdere skal sikre levering af økonomi
data i høj kvalitet.

OM VIRKSOMHEDEN

FAB er et af Fyns og Danmarks store boligselskaber med ca. 8.800 boliger, som i alt huser ca. 20.000 beboere fordelt på mere end 100 bolig
afdelinger over hele Fyn. FAB´s administrationskontor ligger centralt på Vestre Stationsvej i Odense, tæt på både banegård og gågader.
FAB har netop lanceret sin nye strategi, som gælder for 2019-23, og er en fortsættelse af allerede igangsat udvikling. Vi vil modernisere vores
forretning og lytte til vores beboere. Vi vil gå den grønne vej i forhold til vores drift, nybyggerier og renoveringer. Vi tager vores sociale og almene
ansvar alvorligt og arbejder for at FAB inden 2030 bliver en af Danmarks bedste arbejdspladser.

SKOVBRYNET - ODENSE

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER

• Dine opgaver vil spænde bredt, da økonomiafdelingen bl.a. løser
opgaver der omhandler budgetlægning og regnskabsudarbejdelse
for 100 boligafdelinger i drift. Boligafdelingerne er fordelt i porte
føljer blandt afdelingens medarbejdere, og du vil også komme til at
indgå i løsning af disse opgaver for nogle af vores boligafdelinger.

• FAB bygger nye boliger og renoverer vores ældre boligafdelinger
for p.t. 3,9 mia. kr. Specielt i forbindelse med renoveringssagerne
(Fysiske helhedsplaner) er der mange opgaver, som involverer øko
nomiafdelingen og kræver et stort fokus. I tæt samarbejde med
vores projektafdeling, skal du være med til at løse disse økonomi
opgaver.
• Du skal udarbejde analyser, samt fremstille og formidle nøgletal,
der skal bruges i bredere og større omfang såvel internt som eks
ternt, bl.a. i forhold til de krav, der stilles til os som almen boligor
ganisation.

• Du skal være aktiv medspiller i at fremtidssikre FAB som en moder
ne forretning, med levering af opdateret kvalificeret talmateriale til
beslutningsgrundlag for vores ledelse og bestyrelse.
• Du skal deltage i opgaver omkring lønadministration, fra indberet
ning af løn, fravær og lign. til vores lønbureau, samt i afstemninger
til regnskaber m.v.

FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Du har en bred forretningsforståelse.

• Du har en økonomisk baggrund, er revisor eller har anden relevant
finansiel baggrund.

KONTAKT

Vil du høre mere om jobbet og om os, så kontakt
vores regnskabschef Kirsten Eriksen på
telefon 63 12 56 49 / 26 11 96 00 eller via mail
kier@fabbo.dk.

HØJSTRUPPARKEN - ODENSE

ST’ØBERIET - RINGE

• Du har indsigt i økonomi, analyser, likviditetsstyring og lånefinan
siering, også gerne inden for renoverings- og byggeprojekter.
• Du arbejder analytisk og effektivt.

• Du har flair for IT, er rutineret i Excel og har måske kendskab til
UNIK Bolig 4 eller andet boligadministrationssystem.

• Det er en fordel, hvis du har kendskab til den almene boligsektor,
men ikke et krav.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

• Du er en serviceorienteret og konstruktiv samarbejdspartner
med gode kommunikationsevner.
• Du er struktureret og arbejder systematisk.

• Du er ansvarsbevist, troværdig og selvstændig.

• Du bidrager til det gode samarbejde med godt humør.

VI TILBYDER

• Et selvstændigt og fleksibelt job med stor indflydelse på planlæg
ning af din egen hverdag.
• Gode sparringsmuligheder og gode dygtige kolleger.

• En åben ledelsesform og et godt arbejdsmiljø med ‘højt til loftet’.
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

• En konkurrencedygtig løn samt en god ferie- og pensionsordning.

ANSØGNING

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt
dit CV, som mailes i en samlet pdf til job@fabbo.
dk. Mærk ansøgningen ‘Controller’.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og vil
derfor løbende behandle indkomne ansøgninger.
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