
Bomiva søger økonomimedarbejder
Bomiva søger en engageret og selvstændig økonomimedarbejder på fuld 
tid med tiltrædelse 1. juni 2019. 

Bomiva er et boligselskab med ca. 25 medarbejdere, hvoraf 9 er ansat i 
administrationen. Administrationen er placeret i Skive lige ved gågaden. 

I de senere år har vi automatiseret / rationaliseret meget i vores admini
stration, så du kan forvente at komme til en moderne økonomifunktion.

Du vil blive ansvarlig for følgende:   
●  Udarbejdelse, udsendelse og opkrævning af forbrugsregnskaber (vand/

varme).
●  Opkrævning af husleje, herunder bl.a. administration af boligsikring og 

huslejeforhøjelser.
● Rykning for restancer samt kontakt til advokater og inkassobureau. 
● Aftale forlig med beboere.
● Kontering af bilag samt afstemning af konti.
● Hjælpe udlejning med ekspeditioner.
● Diverse opgaver.
● Afløse i bogholderi, herunder løn, i forbindelse med ferie etc.

Du har en baggrund som revisorassistent, finansøkonom eller lignende, 
gerne med nogle års erfaring fra en lignende stilling.

Vi forventer derudover, at du:
● er god til bogholderi, herunder bogføring og afstemning.
● er god til IT, både standardsystemer og office-pakken.
●  er god til at samarbejde, men også har evner til at arbejde selvstændigt.
● arbejder systematisk og struktureret.
● har gode formuleringsevner, både i skrift og tale.
● er god til at snakke med folk, også når de ikke er tilfredse.
● er serviceminded.

Vi kan tilbyde et spændende job i en travl hverdag, hvor der er gode 
muligheder for personlig udvikling. Aflønning sker i henhold til gældende 
overenskomst mellem BL og HK.

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til 
at kontakte souschef Peter Matzen på tlf. 99 76 21 01.

Ansøgning vedlagt CV og relevante referencer, som kopi af eksamens
beviser og anbefalinger, bedes fremsendt til direktør Ulla K. Holm på  
ukh@bomiva.dk inden den 10. april 2019.

Samtaler forventes afholdt i uge 16  17 2019.

Læs mere om os på www.bomiva.dk


