Økonomi- og administrationschef
Kunstmuseet Trapholt søger en ny Økonomi- og Administrationschef, der bliver ansvarlig for
områderne Økonomi, IT, HR og Administration. Du referer til museets direktør og indgår i
ledergruppen.
De væsentligste opgaver vil være udarbejdelse og opfølgning på budgetter og regnskaber, herunder at
udarbejde delregnskaber til projektbevillingsgivere. Herudover skal du videreudvikle den
økonomiske ledelsesrapportering og fortsætte effektiviseringer af driften af huset. Du indgår i
udarbejdelsen af strategi- og handlingsplaner, og du får personligt ansvaret for driften og udviklingen
af butik, arrangementer og guider.
Du har formentlig en baggrund som Økonomi- eller Regnskabschef, og har du kendskab til
økonomistyring i en virksomhed i oplevelsesindustrien er det en fordel. Har du tidligere arbejdet med
projektøkonomi, forretningsudvikling og har du kenskab til det offentlige bevillingssystem, er det en
fordel. Der lægges der vægt på din evne til at gennemskue forretningsmodellen og udvikle den til et
højere niveau. Jobbet indeholder megen direkte ledelse, hvorfor din evne til at lede mennesker på
forskellige niveauer og i forskellige funktioner er afgørende. Din uddannelsesmæssige baggrund er
formentlig HD-R, Cand.merc. eller tilsvarende, suppleret med nogle års praktisk erfaring fra en
tilsvarende stilling. Kenskab til anvendelsen af Navision er en fordel.
Som person er du struktureret og du evner at arbejde selvstændigt med opgaverne. Du har en naturlig
positiv udstråling, og du har en god personlig gennemslagskraft. Du er en erfaren og moden leder, der
både kan involvere og udvikle dine medarbejdere, og samtidig have et skarpt øje på eksekvering af de
aftalte planer.
Du tilbydes et spændende og udviklende job med gode muligheder for at præge Trapholts fortsatte
udvikling. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indenfor KL-området. Yderligere
information om jobbet, herunder Årsberetning, Strategiplan og Regnskab kan rekvireres på en mail til
mail@comentum.dk.
Er du klar til nye udfordringer, og kan du se dig selv i dette job, så send din ansøgning mrk. ”ØA-0314”
til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på telefon 73 62
90 00.
Trapholt i Kolding vil være Danmarks mest engagerende, tilgængelige og responsive møbel-,
kunsthåndværk- og kunstmuseum med internationalt toneangivende og nytænkende samling og
formidling af højeste standard. Trapholt vil tematisere betydningen af design, kunsthåndværk og kunst i
dag og i fremtiden og sætte emnerne ind i et nationalt og internationalt perspektiv. Museet beskæftiger
ca. 35 ansatte fordelt på 21 årsværk.

