Stærk økonomichef søges til
mediehus i vækst
Kristeligt Dagblad er en innovativ medievirksomhed i fremgang. Vi søger nu en dygtig
økonomichef til en nyoprettet stilling på avisen
i hjertet af København. Som økonomiansvarlig
skal du aktivt medvirke til, at vi fortsætter
de seneste års meget positive udvikling og
samtidig fastholder en sund økonomi.
Dit hovedansvarsområde bliver økonomistyringen, men vi forventer også, at du
har interesse for den fortsatte fornyelse af
et dynamisk mediehus. Du får en central
rolle at spille i udviklingen af selskabet
i de kommende år, og vi forventer, at du
er forretningsorienteret og kan bidrage
til at styrke både nye og eksisterende
forretningsområder.
Jobbet:
Som økonomichef bliver du ansvarlig for
ledelsen af økonomiafdelingens fire ansatte,
herunder den nuværende regnskabschef, og
du bliver et centralt medlem af selskabets
ledergruppe. Du skal i tæt dialog med den
administrerende direktør, den kommercielle
direktør og husets øvrige ledelse arbejde
med procesoptimering og med forbedringer
af økonomistyringen og selskabets samlede
drift. Selskabet har udover indtægterne fra
abonnements- og annoncesalg også indtægter
fra forlag og netbutik, hvor der sælges bøger,
kunst, musik og rejser.
Du er som økonomichef medansvarlig for
udarbejdelsen af budgetter, regnskaber og
økonomiske analyser, og du er optaget af
præcision og korrekthed i al bogføring og
rapportering.

Det forventer vi:
• Du er uddannet cand.oecon., revisor, HD
eller lignende
• Du er en dygtig, initiativrig og omgængelig leder
• Du har god erfaring med business
controlling
• Du er en meget rutineret bruger af Excel
• Du har forståelse for økonomien i en
abonnementsforretning
• Du har stærk analytisk sans og god
forretningsforståelse
• Du må meget gerne have erfaring med
Dynamics AX 2009
Det tilbyder vi:
Som økonomichef bliver du del af et ambitiøst
fællesskab, og du får i denne nyoprettede
stilling stor mulighed for at forme dit eget
job. Stillingen er fagligt udfordrende og vil
være både krævende og stærkt udviklende.
Du bliver omgivet af inspirerende kollegaer
i en ung og levende kultur. Arbejdsmiljøet
på Kristeligt Dagblad er kendt for at være
særdeles godt og præget af stor gensidig tillid.
Ansættelsesvilkår efter aftale.
For oplysninger om stillingen, kontakt
ansvarshavende chefredaktør, adm. direktør
Erik Bjerager på 33 48 05 00 / bjerager@k.dk
Send os din ansøgning:
Skriftlig ansøgning, hvor du beskriver dine
relevante kvalifikationer, samt CV sendes
senest fredag den 16. februar kl. 12 på e-mail
til: ansoegning@k.dk. Emne: Økonomichef.
Ansøgningen stiles til ansvarshavende
chefredaktør, adm. direktør Erik Bjerager.
Vi holder første runde jobsamtaler onsdag
den 21. og torsdag den 22. februar.

Kristeligt Dagblad, der er et uafhængigt mediehus, har hovedredaktion i det indre København og
beskæftiger knap 120 mennesker samt en lang række anmeldere, kommentatorer og freelancere.
Selskabet har en voksende omsætning på godt 130 mio. kr. med et stabilt overskud. Avisens opgave
er at levere nyheder, baggrund og perspektiv med særligt fokus på tro, etik og eksistens. Kristeligt
Dagblad har i en lang årrække haft stigende oplag og er dermed gået imod tendenserne i branchen.
Papiravisen læses dagligt af omkring 100.000 læsere, mens mere end 700.000 unikke brugere hver
måned besøger selskabets hjemmesider, som udover k.dk også omfatter otte andre webtjenester.

