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Afdelingsleder i VKST Økonomi 
Nykøbing F.  

 
Stillingsbeskrivelse 

 
Stillingen generelt 
Afdelingslederens stillingsområde omfatter ansvar for ledelse, udvikling og administration af 
økonomiafdelingen i Nykøbing F.  
Afdelingslederen refererer til chefen for VKST Økonomi. 
 
Afdelingslederen indgår i ledergruppe økonomi sammen med fire andre afdelingsledere med 
tilsvarende stilling med reference til chefen for VKST økonomi. 
  
Ledergruppen i økonomi varetager i fællesskab den overordnet udvikling af forretningsområdet.  
Afdelingslederen har arbejdssted i Nykøbing F. 
  
Om forretningsområdet Økonomi 
Medarbejderne er sammensat af revisorassistenter og økonomikonsulenter. Revisorassistenter 
varetager bogføring og udarbejdelse af skatteregnskaber og årsrapporter for kunderne. 
Økonomikonsulenterne rådgiver blandt andet om skat, driftsøkonomi og generationsskifte.  
Kunderne er for størstedelens vedkommende landbrug, men der udføres også opgaver for andre 
erhvervsdrivende.  
 
Ansvarsområde 
Ledelse 
Det er afdelingslederens ansvar at lede, udvikle og administrere området, regnskabsproduktion, ud 
fra de rammer der er aftalt med direktøren for VKST Økonomi.  
 

• Afdelingslederen har ansvar for afdelingens trivsel, samt optimering af 

ressourceudnyttelse, herunder at sikre medarbejdernes kompetencer og udvikling.  

• Afdelingslederen har ansvaret for ledelse og administration af personalet, herunder at 

personalepolitikken følges. 

• Afdelingslederen afholder medarbejderudviklingssamtale med personalet 

• Afdelingslederen er med til udvælgelse og ansættelse af nye medarbejdere i samarbejde 

med chefen for VKST økonomi. 

• Afdelingslederes har ret og pligt til at indstille til evt. afskedigelse af en medarbejder  

Kundepleje  

• Afdelingslederen skal fremme gode kunderelationer og gå forrest når medarbejderne har 

brug for støtte og vejledning.  

• Kundereklamationer vedr. afdelingens arbejde håndteres af afdelingslederen i samarbejde 

med de medarbejdere, som har udført opgaven for kunden.  
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Daglig drift  

• Afdelingslederen koordinerer løbende driften og sikrer såvel effektivitet som udvikling.  

• Afdelingslederen har det overordnede ansvar for at koordinere faglige aktiviteter.  

• Afdelingslederen har ansvar for opfølgning på aftalte mål for den enkelte medarbejder. 

• Indstilling af lønreguleringer m.m. til chefen for VKST Økonomi. 

• Ansvarlig for afholdelse af fællesmøder i afdelingen.  

• Ansvarlig for udvalgte arbejdsgrupper i VKST Økonomi.  

 
Afrapportering 
Afdelingslederen afrapporterer områder af principiel interesse til chefen for VKST Økonomi herunder 
specielt:  

• Opfølgning på salg af timer 

• Kundekontakter  

• Indstillinger vedr. medarbejderne 

Andet 
Stillingsbeskrivelsen tages op til revision i forbindelse med den årlige udviklingssamtale med chefen 
for VKST Økonomi. Samtalen afholdes i april måned.  
 
 

 

 
 


