Kan du få en kompleks økonomi til at stemme?
Så er et job som regnskabs- og administrationsansvarlig i LMS måske noget for dig.
I samarbejde med et team af kompetente aktivitetsmedarbejdere, skal du styrke og udvikle foreningens økonomifunktion og administrative systemer.
Da vores nuværende regnskabschef har fået nyt job søger vi snarest og senest 1. april dig der på
30 timer har lyst til at sørge for den løbende bogføring, de kvartalsvise opfølgninger, årsafslutning
og lønudbetalinger. Hertil kommer en række mindre opgaver, der hos os lander hos den regnskabsansvarlige – alt fra at hjælpe medarbejdere med at få pensions rådgivning, kontakt til sundhedsforsikring, samspil med frivillige receptionister og projektregnskaber der opgøres selvstændigt. Et mindre sted hvor man trives med at man den ene dag sørger for en håndværker og den
næste dag stiller stole op – og at vi klarer det hele sammen og med godt humør.
Det skal du kunne:





Regnskab, budgetter og løn
Rapportering og økonomistyring
Være sparringspartner omkring økonomi og rapportering i projekter og aktiviteter
Administrative funktioner fx i forhold til personale og indkøb

Vi forventer af dig:






at du har erfaring fra tilsvarende funktion gerne i en forening eller tilsvarende organisation
at du kan lave projektregnskaber og -budgetter
at du kan udarbejde grundlaget for årsregnskab til revisor
at du har en regnskabsmæssig uddannelse
at du lægger vægt på at en regnskabsfunktion skal være interaktiv og dynamisk

Du skal have et godt overblik, være rettidig og ansvarlig, positiv i kontakten med andre og lyst til at
arbejde i en organisation, der hele tiden udvikler sig og har mange yngre medarbejdere.
Din reference bliver foreningens direktør.
Send en kort relevant ansøgning med CV hurtigst muligt og senest d. 17. februar til Laila Walther
på info@lmsos.dk mrk. Regnskab. Forventet tiltrædelse snarest muligt.
Kort om LMS
Landsforeningens overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der
er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade, samt til pårørende og andre interesserede. Samtidig
ønsker vi at skabe opmærksomhed i samfundet omkring spiseforstyrrelser og selvskade med henblik på forebyggelse, bedre behandlingstilbud og omsorg efter behandlingen. LMS er stiftet i 2001
og har rådgivninger 7 steder i landet. LMS har 20 medarbejdere og 250 frivillige.
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS, Dronningens Tværgade 46 st., 1302
København K. Læs mere om LMS på www.lmsos.dk

