
VKST I/S søger afdelingsleder til Nykøbing F. 

Har du lyst til ledelse, og trives du med fokus på kundepleje så læs videre. 

Som afdelingsleder for økonomiafdelingen i Nykøbing F. får du ansvaret for den daglige ledelse. Afdelingen består af 

revisorassistenter og økonomirådgivere, som alle indgår i forretningsområdet Skat og Regnskab. Du bliver ansvarlig for 

koordinering af opgavefordelingen, så den matcher medarbejdernes kompetencer og kapacitet.  

Vi søger en afdelingsleder der formår, at sætte ledelse øverst på dagsordenen og som trives godt i den rolle og de 

udfordringer, der ligger i den. Herudover forventer vi, at du kan skabe tillid og begejstring hos medarbejdere, 

kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.  

Dine primære ansvars- og arbejdsopgaver bliver:   

• At lede, udvikle og motivere medarbejderne 

• At sikre alle opgaver udføres rettidigt og i en kvalitet, så kunderne udtrykker høj tilfredshed 

• Sammen med den øvrige ledelse og stabsfunktion medvirker du løbende til, at profilere og markedsføre den 

økonomiske rådgivning 

• At implementere nye procedurer og arbejdsmetoder 

• At medvirke til, at opstille mål og indsatsområder inden for økonomiområdet i samarbejde med øvrige 

afdelingsledere og ledelse 

• Kontakten til kunderne  

Vi tilbyder et udfordrende job, hvor du får en afgørende rolle i, at præge udviklingen på området. 

Om dig: 

Vi forventer, at du: 

• Kan dokumentere ledelsesmæssig erfaring 

• Er tydelig i din ledelse og adfærd 

• Er proaktiv, udadvendt og i besiddelse af gode kommunikationsevner 

• Er forretningsorienteret 

• Har erfaring i økonomisk rådgivning 

• Har god fornemmelse for, hvad god kundepleje er, og har erfaring med, at opbygge gode kunderelationer 

• Har en økonomisk uddannelse 

Vi tilbyder: 

Du bliver en del af et stærkt team, i en spændende rådgivningsvirksomhed, hvor der er rig mulighed for både faglig og 

personlig udvikling. Frihed under ansvar og ansættelsesvilkår aftales efter kvalifikationer.  

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte økonomichef Henning Andersen på telefon 61 55 72 63. 

Ansøgning og cv sendes til jmlm@vkst.dk. Vi forbeholder os retten til, at indkalde kandidater løbende til samtale, da vi 

arbejder på, at besætte stillingen hurtigst muligt.  

Læs mere om stillingens indhold på VKST.dk 

Ansøgningsfrist er 20. januar 2019 

Såvel interne som eksterne kandidater er velkomne til at søge stillingen. 
 
VKST er et af landets største rådgivningsselskaber. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 9.500 

kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri. 

 

 

Fulbyvej 15  Agrovej 1   Tlf. 7027 9000 

4180 Sorø  4800 Nykøbing   www.vkst.dk 

mailto:jmlm@vkst.dk

