Kan du tale om alt?

Regnskabskonsulent/
Controller
søges

Stilling:
Regnskabskonsulent/Controller til
Økonomi og IT, Aarup
Ansøgningsfrist:
Vi inviterer løbende kandidater til
samtale

Har du en relevant økonomisk uddannelse og erfaring fra den finansielle sektor eller
revisionsbranchen? Så er det måske dig, vi har brug for i bankens Økonomi- og IT-afdeling i
hovedsædet i Aarup. Vi har ambitiøse mål, og vi har rigtig travlt. Vi søger derfor en ny kollega,
som med reference til bankens økonomichef skal være en del af et team med ti dygtige kolleger,
som ud over høj faglig regnskabs- og IT-kompetence har godt humør og en uformel
omgangstone.
Vi tilbyder
et job i en fleksibel og ambitiøs organisation, hvor DU

Totalbanken har hovedsæde i Aarup
centralt på Fyn med stabsfunktioner,
ErhvervsCenter og privatfilial, to
filialer i Odense samt to filialer på
Vestfyn i henholdsvis Vissenbjerg
og Tommerup.
Her samarbejder ca. 75
medarbejdere i en flad, fleksibel og
handlekraftig organisation. Banken
har en balance på ca. 3,4 mia. kr.
Vores kunder er private husstande
samt små og mellemstore
virksomheder.
Læs mere på totalbanken.dk

•

•
•
•
•

skal arbejde med bankens kvartals-, halvårs- og årsregnskaber samt
ledelsesrapportering og intern kontrol, herunder implementere nye regler på disse
områder
selvstændigt skal opsøge og formidle relevant viden
sikres personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for at udnytte dine
kompetencer
i samarbejde med dine kolleger sikrer, at afdelingens ansvarsområder fortsat udvikles
får en udviklende og varieret dagligdag præget af tillid og delegering af ansvar

Som medarbejder i Totalbanken omfattes du af en række medarbejdergoder som
personalebank, sundhedsforsikring, ulykkesforsikring, en aktiv personaleforening mv.
Vi forventer
at DU
•
•
•
•
•
•
•

har en relevant økonomisk uddannelse (kandidat, bachelor, HD)
har erfaring fra den finansielle sektor eller revisionsbranchen
selvstændigt opsøger og formidler relevant viden
er initiativrig og løsningsorienteret
er stærk i Excel og gerne bruger af Business Intelligence
kan tænke IT-løsninger ind i dine arbejdsopgaver
er åben og imødekommende og vil bidrage med godt humør

Er du i stedet fx nyuddannet kandidat med stor interesse for regnskab og ledelsesrapportering
og lyst til at videreudvikle dine kompetencer, så lad os også høre fra dig.
Er du interesseret?
Så send din ansøgning hurtigst muligt til Bankdirektør Ivan Sløk via www.totalbanken.dk/kontakt
(vælg Ansøgning under Afdeling/Filial). Vi inviterer løbende kandidater til samtale.
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Økonomichef Lone Bork
Wunderlich på telefon 63 457 043.

