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Økonomimedarbejder til Herning Gymnasium  

Herning Gymnasium søger en selvstændig økonomimedarbejder på deltid svarende til 25 løntimer 
pr. uge. 
 
Herning Gymnasium er et stort gymnasium med over 1000 elever og 120 ansatte. Skolen fremstår 
som et særdeles moderne gymnasium med tidssvarende undervisningslokaler samt spændende 
studie- og fællesområder. Vi værdsætter faglig kvalitet i alt, hvad vi har med at gøre og arbejder 
målrettet på at være både lokalt forankrede og internationalt orienterede. Samtidig lægger vi vægt 
på at have en skole med højt til loftet og en samarbejdsform præget af godt humør mellem ansatte 
og elever. 
 
Bliv en del af sekretariatet på Herning Gymnasium, hvor teamsamarbejde, smil på læben og 
mange bolde i luften tegner hverdagen.  
 
Du får ansvar for: 

 Daglig økonomistyring i Navision Stat herunder kreditor- og debitor bogholderi 

 Finansbogføring og afstemninger 

 Faktura flow Aqoola til Navision Stat  

 Momsafregning 

 Bankafstemninger 

 Anlægsaktiviteter 

 Lønfunktioner 

 Studierejse regnskaber 

 Øvrige økonomi- og studieadministrative opgaver 
 
Vi forventer, at du har en relevant økonomimæssig baggrund gerne med erfaring fra Navision Stat 
og elektronisk fakturaflow. Indgående kendskab til IT herunder office365. Du er omhyggelig, 
arbejder systematisk og sætter en ære i at tallene stemmer. Du arbejder struktureret med sans for 
detaljen uden at miste fokus på helheden. Du er serviceminded, positiv og let til smil samt en god 
kommunikator. Du er selvkørende og kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag samtidig 
med, at du kan bidrage positivt til teamsamarbejdet med dine øvrige kolleger. 
 
Hvis ovenstående tiltaler dig, så send en motiveret ansøgning vedlagt CV, relevante 
uddannelsesdokumentation og evt. andre relevante bilag via www.gymnasiejob.dk. Ansøgninger 
modtages kun elektronisk via gymnasiejob.dk 
 
Ansøgningsfristen er fredag den 10. maj 2019 kl. 12.00. 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i slutningen af uge 21. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 
2019 eller snarest derefter.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter kvalifikationer og følger overenskomsten mellem 
Finansministeriet og HK/STAT.  
 
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakt sekretariatsleder Tina Randorf på tlf. 9626 1850 el. 
2464 5556. Du kan læse mere om os på www.herning-gym.dk 
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