
Økonomichef på Høje-Taastrup Gymnasium 

Vi tilbyder en stilling med stort ansvarsområde på en mellemstor skole. Vi søger en økonomichef, der har 
stærke administrative kompetencer, er struktureret og selvfølgelig har erfaring med regnskab og budgetter. 
Økonomichefen er rektors nærmeste sparringspartner angående økonomien.  

Vores nuværende økonomichef stopper, men der vil være et overlap på 1 måned, så vores nye 
økonomichef får god mulighed for at blive sat ind i opgaverne. Vi ønsker at optimere vores økonomistyring 
endnu mere, og derfor søger vi en økonomichef på fuldtid.  

Økonomichefen indgår i et tæt samarbejde med vores administrative personale, og det er også 
økonomichefen, der har kontakt til revisor o.lign eksterne samarbejdspartnere.  

Vi forestiller os, at vores nye økonomichef har en uddannelse inden for økonomi, fx HD, cand. merc eller 
cand.merc.aud. 

Høje-Taastrup Gymnasium er et mellemstort gymnasium med 500 elever. Eleverne er først og fremmest 
lokale, og vi har både STX, HF og ASF. Økonomichefen indgår i ledelsesteamet, så der er en god 
sammenhæng mellem vision, udvikling og drift. Du bliver en del af en skole, hvor vi har en tæt lærer-elev-
relation, og hvor vi arbejder tæt sammen om at den enkelte elev udvikler sig så meget som muligt fagligt og 
personligt. 

Det er en fordel, at du har kendskab til Børne- og Undervisningsministeriets krav til økonomistyring på 
gymnasieområdet, men ikke et krav.  

Ansvarsområderne omfatter bl.a.: 

• Overordnet budgetstyring, likviditetsstyring og opfølgning 

• Strategisk økonomirådgivning af rektor og bestyrelse 

• Overordnet regnskabsstyring og rapportering 

• Analyse og prognosearbejde 

• Bygnings- og anlægsregnskab 

• Andre opgaver i forbindelse med økonomi og styring 

• Overenskomster 

• Lønindplacering, lønrefusioner og andre personalesager 

• Udfærdigelse af kontrakter 

 

Du skal have kompetencer inden for ovennævnte ansvarsområder. Kendskab til Navision og SLS er en 

fordel, men ikke et krav.  

Vi tilbyder: 

• En arbejdsplads med dedikerede medarbejdere og lærere, hvor udvikling er i højsædet 

• En driftssikker og velfungerende skole 

• Ambitiøse og motiverede elever  

• En hyggelig arbejdsplads, hvor alle kender alle med mange sociale aktiviteter/arrangementer 

samt en aktiv personaleforening 

• Frokostordning 



Løn og ansættelsesforhold 

Vi tilbyder løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.  

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset 

personlig baggrund.  

Vil du vide mere om gymnasiet, kan du se på skolens hjemmeside www.htg.dk. Hvis du har spørgsmål til 

stillingerne, så henvend dig til nuværende økonomichef Sidsel Buhr sb@htg.dk eller rektor Ida Diemar på 

enten 28265108 eller id@htg.dk 

 

Ansøgningsfrist: 21/1-2022 kl. 12.  

 

Ansøgning med dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund samt cv sendes i én samlet fil til 

job@htg.dk 

http://www.htg.dk/
mailto:sb@htg.dk
mailto:id@htg.dk

