
Aalborg Teater er i disse år i gang med en større turn-around – en udvikling 
som berører alt fra kunsten på scenen til kommunikationen, fra teatrets 
organisation til vores møde med publikum, fra planlægningen af vores fore-
stillinger til vores regnskabs- og økonomifunktioner.

Som Aalborg Teaters nye løn- og regnskabsansvarlige får du en central rolle 
i udviklingen af teatrets regnskabs- og lønfunktioner, fra kontoplaner og 
økonomiopfølgninger til regnskabs- og lønsystemer. Du vil være økonomi-
chefens højre hånd, du vil have en væsentlig rolle i regnskabsafdelingens 
udvikling, du vil være et anker for produktionsafdelingen, men du vil også 
være praktisk bogholder og i særlig grad lønmedarbejder.

Aalborg Teater bruger i dag lønmoduler hos Silkeborg Data og regnskabs-
systemet NAV. Det vil være en fordel, hvis du kender de to systemer, og 
meget gerne superbruger i NAV.

Vi forventer at du 

• har en HD-eksamen i regnskab el. lign.

•  muligvis har været gennem et revisionskontor

•  er stærk og har god erfaring fra en praktisk lønfunktion i en  
større virksomhed med mange typer ansættelser

•  er vant til at læse og tolke overenskomster

•  er hjemme i skatte- & momsregler

•  værdsætter nøjagtighed i månedlige afstemninger. 

Du har selvfølgelig også erfaring med regnskabsafslutning og  
rapportering til revisor.

Skriftlig ansøgning på max 1 side samt cv og relevante bilag som  
udtalelser og eksamensbeviser sendes til ansoegning@aalborgteater.dk  
senest kl. 12.00 torsdag 20. december 2018.

Samtaler afholdes fra uge 2 i 2019. Forventet ansættelse 1. marts 2019.

For spørgsmål mv. kan Administrations- og økonomichef  
Hans Christian Gimbel kontaktes på hagi@aalborgteater.dk.

Vil du være en del af en spændende udvikling på Aalborg Teater?
Nu har du mulighed for at søge stillingen som teatrets løn- og 
regnskabsansvarlige

LØN- OG REGNSKABSANSVARLIG

OM AALBORG TEATER
Aalborg Teater er en af Danmarks 3 landsdelsscener. Teateret producerer ca. 350 opførelser om året og har 80 fastansatte samt 40 årsværk besat af freelancere på 
forskellige kontrakter. Omsætningen er på kr. 55 mio., hvoraf det offentlige tilskud fra Kulturministeriet ligesom lønsummen udgør knap kr. 40 mio.

 AALBORG TEATER SØGER  
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