
FAB SØGER
ØKONOMICHEF

FAB søger en økonomichef til vores engagerede økonomiafdeling på 5 medarbejdere og 1 elev. Du bliver en del af FABs ledergruppe og har refe-
rence til FABs direktør – og får til ansvar at lede, drive og udvikle økonomiafdelingen og sammen med ledelsen at sætte retningen indenfor FABs 
samlede økonomiske område. Derudover skal du levere en skarp løbende finansiel rapportering til direktøren og ledergruppen, samt til FABs orga-
nisationsbestyrelse, og derfor skal du kunne formidle økonomi på en forståelig måde. 

Som økonomichef hos os får du en betydningsfuld rolle med masser af indflydelse. I tæt samarbejde med vores samlede ledelse skal du sørge for 
at fastholde FABs stærke position som alment boligselskab samt videreudvikle FAB i tråd med vores strategi. Dette særligt i forhold til digitaliserin-
gen af vores forretning og i forhold til omverdens skiftende krav til vores almene sektor med fx ghettoindsatser, bæredygtigt byggeri og et vedva-
rende fokus på en effektiv drift. 

Du bliver overordnet ansvarlig for kontakten til banker, kapitalforvaltere, revision, Landsbyggefonden med flere. Sidst, men ikke mindst, har du et 
ansvar for at sætte den økonomiske retning ift. vores nybyggerier og helhedsplaner i tæt samarbejde med vores projektchef.

VI TILBYDER
 � En spændende og udfordrende stilling med masser af selvstændigt  

 ansvar og udviklingspotentiale
 � Gode sparringsmuligheder med dygtige kolleger
 � En åben ledelsesform, et godt arbejdsmiljø og en rummelig  

 arbejdsplads med flad struktur og fokus på ordentlighed og  
 medmenneskelighed

 � Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 � Løn efter kvalifikationer og overenskomst, samt en god  

 ferie- og pensionsordning

FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
 � Du er uddannet cand.merc.aud., HD(R) eller lignende
 � Du har ledelseserfaring, gerne med forandringsledelse og  

 organisationsudvikling
 � Du er god til at skabe et overblik og se sammenhænge i  

 økonomiske processer 
 � Du har blik for og kan arbejde strategisk med henblik på at styrke  

 den samlede organisation
 � Du kan formidle komplekse økonomiske sammenhænge til  

 ikke-økonomer. Du har erfaring med økonomi- og projektstyring  
 samt finansiel rapportering 

 � Du har gerne erfaring med udarbejdelse af driftsøkonomiske  
 regnskaber og budgetter 

 � Du har gerne kendskab til ejendomsregnskaber/-administration,  
 og har med fordel direkte eller indirekte erfaring fra almene  
 boligorganisationer 

 � Du har gerne direkte eller indirekte erfaring fra en politisk ledet  
 eller medlemsstyret organisation 

 � Vi anvender administrationssystemet UNIK, og kendskab til UNIK  
 er ikke et krav, men kendskab til et lignende system er en fordel 

 

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
 � Du har gennemslagskraft og et højt personligt engagement i det,  

 du arbejder med
 � Du er ikke bange for at tage ansvar - og kan både udfordre og  

 værne om adfærd og praksisser
 � Du er tillidsfuld og empatisk i forhold til kolleger og medarbejdere
 � Du har humor og gode sociale kompetencer

 

OM FAB
FAB er et af Fyns og Danmarks store almene boligselskaber med godt 
8.700 boliger, som huser over 20.000 beboere fordelt på ca 100 bolig-
afdelinger over hele Fyn. FABs administrationskontor, hvor du vil få 
kontor, ligger centralt på Vestre Stationsvej i Odense, tæt på både 
banegård, gågader og den kommende letbane. 

 

Som alment boligselskab er vi ikke kun fokuseret på at drive en moder-
ne forretning. Vi løfter dagligt et socialt ansvar og har høj fokus på at 
skabe en grønnere og mere bæredygtig verden. Desuden arbejder vi 
målrettet på at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser med glade 
og engagerede medarbejdere, som trives i dagligdagen og er stolte af 
det, de laver. 

KONTAKT
Vil du høre mere om jobbet og om os, så kontakt  
Direktør Jacob Michaelsen på telefon 51 68 51 76.

FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB   |  VESTRE STATIONSVEJ 5, 5000 ODENSE C   |    63 12 56 00   |   FABBO.DK

ANSØGNING 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt 
dit CV, som mailes i en samlet pdf til job@fabbo.
dk. Mærk ansøgningen ’økonomichef’.   

Tiltrædelse 1. maj 2020 – om muligt før.

Ansøgningsfrist er onsdag den 26. februar kl. 12. 

Vi forventer at holde 1. samtaler uge 10 og 2. 
samtaler uge 11. 

Find os og læs mere om FAB på fabbo.dk,  
facebook og linkedin.

www.fabbo.dk
WWW.FABBO.DK

