
 

Controller til Herlufsholm Skole og Gods 
 
 

Vi søger en controller med fokus på kvalitet og grundighed, som har solid erfaring 
med budget, regnskab og analyser. Du har værktøjskassen i orden med regnskabs-
forståelse, brug af IT-systemer samt har et helhedsoverblik over budget og regn-
skab. Du kan selvstændigt arbejde med dine opgaver og har styr på detaljen og kva-
liteten. 
 
I tæt samarbejde med hele økonomifunktionen og resten af organisationen, vil din mis-
sion være at sikre, at deadlines overholdes i økonomiafdelingen, og at vi leverer en fi-
nansiel rapportering af høj kvalitet. Du vil komme til at beskæftige dig med en bred por-
tefølje af opgaver inden for regnskab, budget og controlling. Som person lægger du 
vægt på kvalitet og grundighed. Stillingen indebærer kontakt på tværs af skole og gods-
drift; herunder ledelsen og afdelingsledere. Du finder det derfor naturligt at række ud til 
diverse interessenter (interne som eksterne) for at sikre fremdriften på dine opgaver. 
 
Dine primære opgaver 
▪ Direkte ansvarlig for udarbejdelse af budget og prognoser 
▪ Direkte ansvarlig for klargøring af årsregnskabsmateriale til revisor; herunder ansvar 

for dine egne regnskabsområder 
▪ Ansvarlig for udarbejdelse af regnskab for tilknyttede fonde 
▪ Analyser og andre ad hoc-opgaver 
▪ Controlling af resultat- og balanceposter 
▪ Vedligeholdelse og videreudvikling af dokumentation til de forskellige økonomipro-

cesser 
▪ Drive yderligere udvikling og optimering af økonomiprocesser  
▪ Indberetninger til Undervisningsministeriet (regnskaber, lovpligtige erklæringer o.l.) 

 
Om dig og dine kvalifikationer 
▪ Du kommer formentlig fra revisionsbranchen eller har siddet som controller i en virk-

somhed i min. 4-5 år 
▪ Du kender regnskabsprocesserne fra A-Z med udarbejdelse og opstilling af årsregn-

skab 
▪ Relevant uddannelsesbaggrund som HD (R), evt. cand.merc. som teoretisk ballast 
▪ Kendskab til skoledrift og fonde er en fordel, men ikke et krav 
▪ Gode IT-kompetencer med godt kendskab til ERP- og BI-systemer samt Excel (vi 

anvender i dag Axapta og Qlikview) 
▪ Du er nysgerrig, omstillingsparat, fleksibel, vedholdende og tager ansvar for din op-

gaveportefølje 
▪ Du kan planlægge, er struktureret i din tilgang til løsning af opgaverne og har fokus 

på deadlines 
▪ Du behersker dansk i skrift og tale 

Vi tilbyder en moderne arbejdsplads 
▪ Med et selvstændigt, ansvarsfuldt og afvekslende job med en travl hverdag 
▪ Med mange spændende opgaver 
▪ Som lægger vægt på engagement, faglighed og ansvarlighed 
▪ Med stolte traditioner 
▪ Med kvalificerede og engagerede kolleger 
 



 

Løn og ansættelsesforhold 
Løn efter kvalifikationer. Aftales i henhold til Finansministeriets lønsatser med relevante 
tillæg. Fuldtidsstilling på 37 timer. 
Tiltrædelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest muligt. 
 
Ansøgningsfristen er den 31. juli 2021. Samtaler afholdes hurtigst muligt herefter.  
 
Stillingen refererer til regnskabschefen. Nærmere oplysninger ved kontakt til regn-
skabschef Anders Skov Lidsmoes telefon 55 75 35 01. 
 
Ansøgning sendes via dette link Controller | Jobindex 
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