VIL DU TÆNKE KOMMERCIELT TIL FORDEL FOR EN GOD SAG?
Muskelsvindfonden søger ny økonomisk forretningsudvikler pr. 1. marts 2019 eller hurtigst
muligt derefter.
Er du født med et stærkt analytisk købmandsgen, og ønsker du at bruge dine kompetencer til at bidrage til
en bedre verden med plads til forskelle? Vi tilbyder et job, hvor du kan forene kommerciel forretning med
gode værdier og et godt formål.

Muskelsvindfonden
Muskelsvindfonden arbejder for et godt og aktivt liv for mennesker med muskelsvind og deres familier. Vi
varetager politiske interesser, skubber til holdninger til mennesker med handicap og arrangerer
medlemsaktiviteter for børn, unge og voksne. Vores virke er i altovervejende grad finansieret af
overskuddet fra kommercielle aktiviteter som Grøn Koncert og Cirkus Summarum.
Læs meget mere om Muskelsvindfonden på: www.muskelsvindfonden.dk

Jobbet
Som økonomisk forretningsudvikler bliver du en af nøglemedarbejderne i maskinrummet for vores
kommercielle indsamlingsaktiviteter. Du får en bred og alsidig opgaveportefølje. En portefølje, der løbende
vil tilpasse sig konteksten i vores agile og udviklingsorienterede organisation.
Du skal dog forvente, at du i tæt samarbejde med dine kolleger i økonomiafdelingen skal identificere og
skabe de administrative rammer for den udvikling, der fremover skal være bærende for
Muskelsvindfondens virke. Du skal, med stort overblik og en stærk analytisk sans, levere relevant
ledelsesinformation til foreningens beslutningstagere. Din dagligdag bliver fyldt med tal og projekter, og du
vil få indflydelse på planlægningen af Muskelsvindfondens aktiviteter (herunder budgetlægning, kontrol og
evaluering).
Herudover kommer du også til at beskæftige dig med foreningens grundlæggende økonomi, årsregnskab og
revision og i en vis grad med ansættelseskontrakter og aftaler med samarbejdspartnere og leverandører i
en bredere forstand.
Ligeledes kommer du til at tage del i den umiddelbare administrative understøttelse af flere af
Muskelsvindfondens kommercielle aktiviteter, og det forventes derfor, at du tilbringer en del af skolernes
sommerferie rundt om i landet sammen med Grøn Koncert og Cirkus Summarum.

Din profil
Du er både systematisk og detaljeorienteret i din tilgang til opgaveløsningen og har mod og kompetence til
at tænke ud af boksen. Du er fleksibel med hensyn til skiftende arbejdstider og høj arbejdsbelastning i
højsæsonen, ligesom du trives med at være blandt kreative, glade og målrettede kolleger, der måske ikke
altid er ligeså̊ strukturerede som dig selv.

Faglige kompetencer og erfaring
Du har en relevant akademisk eller erhvervsøkonomisk uddannelse fra universitet, handelshøjskole eller
lignende.
Du har indsigt i grundlæggende økonomiske styringsmekanismer og er superbruger af Navision og MSoffice-pakken.
Du er en dygtig kommunikator og kan formidle i både skrift og tale
Du har eventuelt erfaring inden for kulturbranchen eller andre kreative erhverv
Du har muligvis kendskab til erhvervsjura, herunder aftale- og ansættelsesret

Personlige kompetencer
Du er entreprenant, forretningsorienteret og trives i et resultatorienteret, levende og engageret
foreningsmiljø, der balanceret agerer både værdibaseret og dybt kommercielt.
Du er selvstændig og struktureret med systematisk sans og præcision og kan balancere imellem at have
fokus på både detaljen og helheden.
Du er nysgerrig af natur og opsøger viden og tager medansvar for udvikling af egne kompetencer samtidig
med, at du bidrager til et godt arbejdsmiljø og værdsætter forskelligheder gennem en troværdig, tydelig og
tillidsvækkende ageren.

Ansættelsesvilkår

Du bliver en del af Muskelsvindfondens økonomiafdeling og får reference til foreningens økonomichef
Mette Carlsen. Udover økonomichef og de to forretningsudviklere består afdelingen af to
regnskabsmedarbejdere.
Stillingen er på fuld tid. Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og den samlede løn aftales med
Muskelsvindfondens ledelse.

Yderligere information

Er du interesseret i yderligere information, kan du kontakte økonomichef Mette Carlsen hverdage mellem
kl. 8 og 9 på tlf. 2265 2423 eller på meca@muskelsvindfonden.dk og ligeledes chefkonsulent i Genitor,
Jesper Lund Madsen, på telefon 22898525 for en fortrolig samtale.
Ansøgningsfrist udløber mandag den 14. januar 2019 kl. 12.00 – send din ansøgning til job@musk.dk
mærket med ”Økonomisk forretningsudvikler”.
Første runde samtaler forventes afholdt i dagtimerne torsdag den 17. januar. Anden runde forventes
afholdt den 23. januar.

