Økonomichef
Odsherred Kommune
Odsherred byder på en unik natur og hvor istidslandskabet, kysterne, kunstnerne, råvarerne og kulturhistorien er
styrkerne og stoltheden. Odsherred tæller 33.000 borgere i 12 by- & landsbysamfund og får i sæsonen besøg af over
100.000 fritidshusejere og turister. Det gør egnen til Danmarks største fritidskommune. Odsherred Kommune
beskæftiger ca. 2.700 medarbejdere og består af Direktionen, 6 fagcentre + 2 stabe og 54 institutioner og afdelinger.

Stillingen
Som økonomichef bliver du leder af økonomicentret
bestående af Økonomi & Ejendomme, som udgør 42
erfarne, samvittighedsfulde og fagligt kompetente
medarbejdere.

Kvalifikationer
Det forventes, at du har en relevant uddannelse og
gerne suppleret med solid ledererfaring. God visionær,
strategisk og analytisk tilgang til dit arbejde. Desuden
har du arbejdet med økonomi og styring i en anden
offentlig organisation. Og formodentlig arbejdet i en
kommune eller på anden vis erhvervet dig et solidt
kendskab til kommunal økonomistyring.

Du bliver den ansvarlige for de klassiske økonomifunktioner i kommunen, det vil sige regnskab, budget,
finans, bogholderi og controlling. Dertil kommer indkøb,
udbud, forsikring mv samt ejendomme, space- og facility Ønskelige personlige egenskaber og kompetencer:
management. Kommunen bruger OPUS som økonomi• God analytisk kapacitet samt strategisk tænkning.
system. Du deltager fast i økonomiudvalgs-møderne.
• Kommunikerer kompetent og kan oversætte og
formidle komplekse økonomiske termer/sager.
Det vil være vigtigt, at du som økonomichef vil kunne
• Handlekraftig, robust og kan holde retningen.
sikre, at økonomicentret fortsat vil være en garant for
• Tydeligt resultatfokus og god politisk tæft.
en sikker økonomistyring, som giver tillid og tryghed i
• Holdspiller – med fokus på det relationelle.
hele organisationen.
• Ledelse: tillidsbaseret, coachende og inddragende.
Den væsentligste opgave vil i første omgang være at få
sat processer i spil ifm. budgetvedtagelsen samt at
samle økonomicentret og sikre den nye rolle. Dette vil
inkludere en nytænkning af ansvar, roller og opgaver
både internt i centret og i samspil med organisationen.
Dette skal bl.a. ske ved at fokusere på følgende:
•
•
•
•
•
•

Styrke analysekraften og proaktiviteten
Aktivt være en konstruktiv sparringspartner
Sikre godt beslutningsgrundlag
Sikre aktuelle kompetencer i centret
Udvikle og sikre god ledelsesinformation
Udvikling af kompetencer og kulturen blandt
medarbejderne

Du skal være analytisk og strategisk skarp og kunne
holde overblikket i en kompleks kommunal økonomi.

Vilkår
Ansættelse sker på chefvilkår med udgangspunkt i et
lønniveau på 750.000 kr. årligt ekskl. pension.
Stillingen tiltrædes forventeligt den. 1. maj 2019.
Ansøgning
HR-Kompagniet bistår Odsherred Kommune i hele
rekrutteringsprocessen, hvor Anders Moestrup og
Lene Bakgaard er de udførende konsulenter.
Ansøg via stillingsannoncen på Jobindex (tryk på ”søg
jobbet online”-knappen) senest d. 22/2-2019 kl. 16.00.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos
kommunaldirektør Claus Steen Madsen (2968 1557)
eller konsulent Anders Moestrup (2335 8090).
Job- & personprofil kan rekvireres hos HR-Kompagniet.
Alle henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt.

www.hrkompagniet.dk

