Initiativ under:

Er du vores nye regnskabsassistent?
Hidtil har vi haft en ekstern regnskabsassistent, men nu vil vi gerne tilbyde en fast stilling til den rette
person, som vil hjælpe os med at holde regnskab og lave løn i foreningen Det Sociale Netværk/headspace
Danmark. Det hele sker i et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og mulighed for i høj grad at
tilrettelægge sin egen arbejdsdag.

Et job med mening
Foreningen Det Sociale Netværk har sekretariat i Østergade 5, 3., hvor du får din arbejdsplads. Herfra
arbejder vi med forskellige initiativer i forhold til at hjælpe og udvikle nye veje for psykisk sårbare og
pårørende. Desuden står Det Sociale Netværk bag det landsdækkende initiativ headspace, som siden 2013
har hjulpet mere end 29.000 børn og unge. headspace er i dag til stede i 18 byer i Danmark, hvor frivillige
og få faglige medarbejdere giver unge nogen at tale med. Du vil sammen med vores eksterne controller og i
samarbejde med foreningens ledelse få ansvaret for at holde styr på budgettet, bogføringen, fakturere og
lave løn til vores cirka 75 ansatte.
Vi forventer:
 At du er allround selvkørende regnskabsassistent/bogholder med minimum fem års
regnskabserfaring med fokus på finans- og kreditorbogføring samt udarbejdelse af månedsløn og
afstemning af løn- og bankkonti.
 Det er et plus, hvis du har kendskab til E-conomic og Bluegarden samt er almindelig bruger af Excel.
 Har et selvstændigt drive, hvor du i det daglige selv varetager regnskabsfunktionen men også
indgår i sparring med foreningens ledelse og vores eksterne controller fra CFO Consult.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Trine Hammershøy på tlf.:
20904993 eller analyse- og programchef Yvonne Barnholdt på tlf.: 30841005.
Løn- og ansættelsesforhold
 30 timer ugentligt
 Frokost, kaffe- og frugtordning
 Løn forhandles individuelt
 Forventet tiltrædelse den 1. juni 2018
Ansøgningsfrist: fredag den 20. april kl. 12.00
Send din ansøgning inkl. CV og eksamensbeviser til job@detsocialenetvaerk.dk. Du bedes tydeligt mærke
mailen med ”regnskabsassistent” i emnefeltet.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 26. april 201.
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Om Det Sociale Netværk/headspace Danmark
Foreningen Det Sociale Netværk blev etableret i 2009 af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og
arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at
samfundet i stigende grad fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare.
Det Sociale Netværk står for foruden fokus på pårørende og psykisk sårbare en lang række projekter, der
primært hjælper børn og unge, herunder initiativet headspace, der i dag findes i 17 forskellige byer, og som
giver rådgivning til børn og unge mellem 12-25.
Du kan læse mere om Det Sociale Netværk på vores hjemmeside: www.detsocialenetvaerk.dk
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