
 

 
 
 
 
Økonomichef med ansvar for it og medlemsadministration 
 
Fællessekretariatet for Den Danske Dyrlægeforening, JA og DSL søger en ny økonomichef. 
Økonomichefen indgår i sekretariatets ledelsesgruppe og udover det overordnede ansvar 
for økonomien i de tre foreninger og deres netværk, fonde og faggrupper har 
økonomichefen også ansvaret for it- og medlemsadministration. 
 
Om dig 
 
Du har en økonomisk uddannelse og gerne ledelseserfaring fra tidligere ansættelser i en 
politisk styret organisation. Vi forventer, at du har dyb indsigt i økonomistyring og -
rapportering samt gode kommunikative evner -skriftligt som mundtligt. 
 
Jobbet 
 
Du bliver chef for afdelingen for Administration, It og Medlemsbetjening i 
Fællessekretariatet – med reference til direktøren. Afdelingen består af 9 medarbejdere. 
 
Dine arbejdsopgaver vil være følgende: 

 Indgå i ledelsesgruppen for sekretariatet – består af fire, inklusive direktør 
 Udarbejde og fremlægge regnskaber, budgetopfølgning og budgetter for 

hovedforeninger og sekretariat (i samarbejde med øvrige medarbejdere) 
 Ansvarlig for den øvrige økonomirapportering – herunder fonde, netværk mv. 
 Ansvarlig for it-drift 
 Ansvarlig for GDPR 
 Ansvarlig for kontrakter med forsikringsselskaber og andre medlemsfordele 
 Ansvarlig for løbende udvikling af medlemsstatistikker og økonomirapportering 
 Ansvarlig for kontakt til udlejer 

 
Vi tilbyder 
 
Et alsidigt og selvstændigt job i Fællessekretariatet. Vi arbejder i et uformelt 
arbejdsmiljø, hvor alle har klare og veldefinerede ansvars- og arbejdsområder, men hvor 
vi også skal kunne yde tværgående opgaveløsning.  
 
Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet og blive opfattet som serviceorienterede, ligesom 
godt samarbejde, videndeling, hjælpsomhed og et positivt syn på forandringer er 
nøgleord, der præger arbejdet i vores sekretariat. 
 
Stillingen ønskes besat den 1. august 2020 eller eventuelt senere.  
Løn- og ansættelsesforhold aftales under hensyn til erfaring og kvalifikationer – efter 
individuel kontrakt. 
 
Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte økonomichef Ulrich 
Koch Mortensen på 3913 1055 eller direktør Børge Jørgensen på 3913 1062. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ansøgning 
 
Din ansøgning mærket ”Økonomichef” mailes til chefsekretær Cathrine Norup 
JobHosOs@fsek.dk senest den 18. juni 2020. Vi afholder samtaler i ugen efter 
ansøgningsfristen. 

Fællessekretariatet er sekretariat for tre fagforeninger - Den danske Dyrlægeforeningen, 
JA og DSL - der tilsammen har ca. 10.000 medlemmer og beskæftiger 38 personer. Vi 
bor i Akademikerhuset på Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. 

Den danske Dyrlægeforeningen organiserer dyrlæger, der beskæftiger sig med dyrs 
sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, 
lægemidler og biomedicin. Læs mere på ddd.dk 

JA organiserer alle med en akademisk uddannelse, der beskæftiger sig inden for natur, 
miljø og fødevarer. Læse mere på ja.dk 

DSL organiserer skov-og landskabsingeniører, have-og parkingeniører samt natur-og 
kulturformidlere. Læs mere på skovogland.dk 


