
Løn- og økonomimedarbejder til Fredericia 
Gymnasium 
 
Fredericia Gymnasium søger en lønkyndig økonomimedarbejder på deltid.  
 
 
Dine arbejdsopgaver vil primært være at 

•   tage del i lønkørsler, herunder godtgørelse for tjenesterejser, merarbejde, 
ansættelser og ferieregnskab.  

•   varetage debitor- og kreditorstyringen, herunder behandling af indkomne 
faktura, afregning af udlæg samt løbende afstemning af debitor og 
kreditorbogholderiet.  

•   udføre forskellige bogholderi-opgaver.  
•   deltage i løsningen af administrationens tværgående opgaver, herunder elev- 

og telefonbetjening 
 
Vi forventer, at du 

•   kan holde mange bolde i luften på en gang 
•   kan arbejde selvstændigt og i teams 
•   kan afslutte opgaver 
•   har lyst til at arbejde i et åbent kontorlandskab med daglig kontakt med mange 

elever og medarbejdere 
•   har gode IT-kundskaber. Du kommer blandt andet til at arbejde med Navision, 

Aqoola og Silkeborg Løn.  
•   er systematisk og i besiddelse af god ordenssans 
•   er udadvendt, serviceminded og i besiddelse af godt humør. 

 
Vi lægger stor vægt på, at ansatte og elever møder hinanden i øjenhøjde, og skolen 
er præget af en munter og uformel omgangstone. Fredericia Gymnasium er en 
levende skole med mange aktiviteter, og det mærkes også i administrationen.  
 
Ansøgning 
Du kan finde mere information om skolen på www.fredericia-gym.dk. Eventuelle 
spørgsmål kan rettes til Vinnie Albers Kronborg på telefon 76208311. 
 
Ansøgninger sendes pr. mail til job@fredericia-gym.dk. Angiv ’Løn’ i emnefeltet.  
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 21. februar 2018.  Der afholdes samtaler i uge 9.  
 
 
Ansættelsesvilkår 
Der tale om en 20 timers ansættelse. Forventet tiltrædelse den 1. april 2018 
 
Fredericia Gymnasium er en skole med ca. 1.000 elever, 95 lærere og 25 teknisk-
administrativt personale, herunder 4 sekretærer. Ledelsen består af rektor, vicerektor samt en 
række uddannelsesledere. Det administrative personale og dele af ledelsen sidder sammen i et 
åbent kontor, hvor opgaver udvikles og løses i tæt samarbejde. 
 
 
 


