
Bomiva søger  
økonomimedarbejder 

Bomiva søger en engageret og selvstændig økonomimedarbejder på fuld tid 
med tiltrædelse 1. september 2021 eller så hurtigt som muligt. 

Bomiva er et boligselskab med 25 medarbejdere, hvoraf 9 er ansat i admi-
nistrationen. Kontoret er placeret i Skive lige ved gågaden. Administrationen 
er automatiseret/digitaliseret, så du kan forvente at komme til en moderne 
økonomifunktion, hvor der også er mulighed for at arbejde hjemmefra efter 
aftale. På grund af administrationens størrelse, arbejder man tæt sammen 
om opgaverne, og det er vigtigt at være fleksibel i forhold til opgaver og 
ansvar.

Du vil pt. blive ansvarlig for følgende:
•  Løn – herunder månedlig lønkørsel, indberetninger af lønstatistik, fraværs-

statistik og refusioner m.m.
•  Bogføring af alle typer bilag, fakturaer, interne faktureringer m.v.
•  Afstemning af banker, kreditforeninger, mellemregninger, forbrugsregnska-

ber osv.
•  Godkendelse af betalinger
•  Afregning af skat, moms m.m.
• Rapportering af lån og regnskaber til Landsbyggefonden
• Udarbejdelse af regnskaber og budgetter 
• Mange ad hoc opgaver
•  Afløse firmaets anden økonomimedarbejder ved f.eks. sygdom/ferie på alt 

vedrørende husleje samt forbrugsregnskaber
• Superbruger på økonomi – og lønmoduler.

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

Vi forventer, at du er 
• God til bogholderi, herunder bogføring og afstemning
• God til IT herunder både standardsystemer og office-pakken
•  God til at samarbejde, men også har evner til at arbejde selvstændigt
• Arbejder systematisk og struktureret
• God til at kommunikere og god til at formulere dig i skrift og tale
• Serviceminded. 

Vi kan tilbyde et spændende job i en travl hverdag, hvor der er gode mulig-
heder for personlig udvikling. Aflønning sker i henhold til gældende overens-
komst mellem HK Privat og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL 
– Danmarks Almene Boliger.

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 fra uge 30.

Ansøgning vedlagt CV og relevante referencer samt kopi af eksamensbeviser 
og anbefalinger bedes fremsendt på mail til direktør Ulla K. Holm  
på ukh@bomiva.dk inden den 16. august 2021. Samtaler forventes afholdt i 
uge 33-34.

Læs mere om os på www.bomiva.dk
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