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Controller til Bikubenfonden
Bikubenfonden søger en dygtig og erfaren controller med interesse for
rapportering og it.
Leder du efter nye udfordringer, og har du lyst til at udvikle dig selv fagligt
og personligt, så er stillingen som controller i Bikubenfonden måske noget
for dig. Som controller vil du få til opgave at optimere Bikubenfondens
budgetter og rapporteringer samt løbende at udarbejde aftalebreve og
fakturere kunder og samarbejdspartnere. Hertil kommer udarbejdelse og
kvalitetssikring af månedsrapporter, udarbejdelse og opfølgning af budgetter
samt årsafslutning for fondens kollegier i samarbejde med
administrationsselskaberne og for fondens domicilejendom.

Da vi ønsker, at fremtidige rapporter skal foretages i Power Bi, vil det være en
stor fordel at have kendskab til systemet på forhånd. Desuden skal du være
god til Excel og Navision. Jobbet kræver en generel interesse for it og
systemopsætning, da du også skal hjælpe fondens øvrige medarbejdere
hermed i tæt kontakt med vores it-leverandører.
Du bliver en del af et team af dygtige og motiverede medarbejdere, som du
vil indgå i et tæt samarbejde med. Stillingen er placeret i fondens
økonomiafdeling og refererer til regnskabschefen.
Væsentligste arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Controlling opgaver
Opgaver inden for bogføring og fakturering
Diverse afstemninger
Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning
Udarbejdelse af rapporter i Power Bi og Excel
Ansvar for fondens fremtidige ejendom, herunder driftsregnskab,
udlejning og lejekontrakter
Hertil ad hoc opgaver inden for regnskab og it

Vi tilbyder:
•
•
•
•

En udviklende arbejdsplads
Mobiltelefon og It-opkobling
Sundheds- og ulykkesforsikring
Massageordning

Vi søger en person, der:
•
•

•

Har solidt kendskab til Navision Dynamics NAV samt generelt
stærke IT- og systemkompetencer/-erfaring.
Har regnskabserfaring fra finansiel-/fondsvirksomhed - eller
alternativt fra et revisionsselskab med kendskab til finansiel/fondsvirksomhed.
Har erfaring med og motivation for ad hoc- og
problemløsningsopgaver.

•
•
•
•

Har en relevant regnskabsmæssig eller finansiel uddannelse fx
Cand.merc.aud., HD(R) eller lignende.
Er en teamplayer
Er selvstændig, energisk og proaktiv.
Har et positivt livssyn som bl.a. afspejler sig i gode samarbejdsog kommunikationsevner.

Stillingen søges besat snarest muligt.
Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte regnskabschef Julie
Fredskov Pedersen på 81 77 87 87. Ansøgning sendes til:
jfp@bikubenfonden.dk senest den 12. oktober 2020 kl. 12.

Om Bikubenfonden
Bikubenfonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med at nyskabe
muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.
Bikubenfonden ønsker at skabe plads til nytænkning, kvalitet og langsigtede
løsninger. I de senere år har Bikubenfonden anvendt cirka 100 millioner
kroner om året til filantropisk arbejde.
På kunstområdet arbejder vi med særligt fokus på scene- og billedkunst, hvor
vi bistår professionelle kunstnere og kunstinstitutioner med at gå nye veje og
realisere deres potentiale. Vi arbejder med udviklingen af den idérigdom og
kvalitet, der er på kunstscenen.
På det sociale område har vi særligt fokus på udsatte unge på kanten af
samfundet. Vi arbejder ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes
ressourcer og ønsker at give socialt udsatte unge mulighed for at gå nye veje
og realisere deres potentiale.
Læs mere på: www.bikubenfonden.dk

Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og
for aktuel scene- og billedkunst.
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