Høje-Taastrup Kommune
Stillingsannonce

Høje-Taastrup Kommune søger:
En studentermedarbejder med flair for tal og lyst til at løfte større og mindre opgaver i en politisk
organisation
Økonomi og Analysecentret (ØAC) i Høje-Taastrup Kommune søger en studentermedarbejder, der skal løse
både store og små opgaver indenfor økonomiområdet. Som studentermedarbejder vil du få mange
forskelligartede opgaver under overskrifterne budget, regnskab og økonomiske analyser. Halvdelen af din
tid vil du være med til at løse økonomistyringsopgaver på ældreområdet, og den anden halvdel af din tid vil
du bruge sammen med centrets tværgående økonomiteam, der løser opgaver i forhold til kommunens
samlede budget.
Organisation
ØAC er et stabscenter, der varetager opgaver inden for økonomi, indkøb og regnskab samt gennemføre både
større og mindre analyser. ØAC’s hovedopgave er i samarbejde med fagcentre og direktion at styrke
kommunens økonomistyring samt være omdrejningspunktet for metodeudvikling inden for økonomi- og
analyse. I ØAC stræber vi efter et højt fagligt miljø og sætter stor pris på åbenhed og entusiasme i at løse
ofte meget komplekse opgaver sammen med flere samarbejdspartnere.
Stillingsindhold:
• Gennemføre beregninger til brug for BUM-modellen på ældreområdet (eksempelvis BTP)
• Bistå med beregninger af lønbudgetter mv. i forbindelse med kommunens lønsumsstyring
• Bistå økonomikonsulenterne til budget og regnskabsanalyser
• Deltage i projekter på tværgående områder inden for styring og konceptudvikling
Vi forventer, at du:
• Har lyst og mod på at indgå i en organisation med mange samarbejdsrelationer
• Kan indgå som en faglig kompetence i ØAC indenfor datahåndtering, analyse og projektarbejde
• Kan bidrage med nye perspektiver indenfor økonomi og styring i form af opsøgende og analyserende
arbejde
• Evner at være kritisk i din opgaveløsning og stræber efter at nå bedst mulige kvalitet
Kvalifikationer
• Samfundsvidenskabelig eller økonomisk uddannelse med mindst 2 år tilbage af studiet
• Højt brugerniveau i Excel
• Kan bruge Access og gerne SPSS
• Har flair for tal og kan håndtere store datamængder
• Velformuleret i skrift og tale
• Gode sociale og samarbejdsmæssige kompetencer
• Har lyst til at samarbejde på tværs af faggrupper
Du vil være tilknyttet ØAC’s økonomikonsulenter og vil indgå i det tværgående økonomiteam. Generelt kan
vi i ØAC tilbyde et afvekslende og udviklende job med kvalificerede og tværfagligt orienterede kolleger, høj
grad af ansvar samt gode muligheder for at påvirke det daglige arbejde.

Løn
Løn efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag d. 31. marts 2007 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til Høje-Taastrup Kommune,
Økonomi- og Analysecentret via e-mail til Youssefha@htk.dk
Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Chefkonsulent Ana-Maria
Gallardo Ruiz på tlf. 43 59 15 12.
Stillingen forventes besat med ansættelse d. 1. marts 2007.

