
 

Administrations- og økonomichef 

FGU Sønderjylland søger en administrations- og økonomichef til at udvikle 

den administrative struktur og den økonomiske drift  

  

 

 

FGU Sønderjylland har siden etableringen i 2019 haft et stort fokus på at sikre sammenhængskraft i en 
organisation med 7 afdelinger i hele Sønderjylland. Der er ambitiøse mål for elevernes uddannelse og trivsel 
samt uddannelsesmiljøet. En vigtig faktor i at kunne realisere disse mål er at få såvel de administrative 
rutiner og opgaver som den økonomiske og bygningsmæssige drift til at understøtte det pædagogiske 
arbejde.  
 
FGU Sønderjylland er en selvejende institution og rummer 5 FGU-skoler i Tønder, Haderslev, Aabenraa og 
Sønderborg samt to tilbud under rammerne for indtægtsdækket virksomhed. FGU-uddannelsen såvel som 
-institutionen er etableret på grundlag af en række tidligere forberedende tilbud og indsatser for unge på vej 
mod uddannelse eller job. Som ny administrations- og økonomichef får du stor indflydelse på opbygning af 
de administrative rutiner og strukturer, der skal til for at understøtte de mange fagligheder og kulturer i at 
lykkes med de unge.  
 
Som administrations- og økonomichef bliver du ansvarlig for den daglige ledelse af de 
administrative/økonomiske medarbejdere, den samlede økonomi, elevadministrationen, bygningsservice/-
projekter og indkøbsaftaler.  
 
Du får en central rolle som sparringspartner for skolens direktør, og her er det væsentligt, at du formår at 
se muligheder for, hvordan økonomi, administrative procedurer, data og nøgletal kan bidrage til at kvalificere 
beslutningerne.  
 
Det forventes, at administrations- og økonomichefen: 

• Har ledelseserfaring 

• Er målrettet og handlekraftig 

• Motiveres af ledelsesopgaven og af udvikling af personalet i elevadministration, økonomi, 
bygningsservice og it, så det understøtter et samlet FGU Sønderjylland i at lykkes med kerneopgaven  

• Via Hands On vil sætte sig i spidsen for at inspirere til at sikre udvikling af optimale administrative rutiner, 
strukturer og systemer 

• Vil praktisere en involverende og dialogorienteret ledelse i organisationen 

• Proaktivt vil engagere sig i dagligdagen, kulturen og de mange samarbejdsrelationer i og omkring FGU 
Sønderjylland 

• Vil understøtte en stabil og sikker drift og økonomi på FGU Sønderjylland, herunder sikre deadlines, 
indberetninger, kontroller og analyser 

https://fgu-sonderjylland.dk/


• Er tydelig i ledelsesstilen og sikrer tydelighed i kommunikation af såvel retning som forventninger til de 
ansatte. 

 

Den rette profil til stillingen som administrations- og økonomichef har relevant uddannelses- og 
erhvervserfaring, indsigt i den offentlige sektor – gerne fra statsligt selvejende institutioner og 
uddannelsessektoren, samt forståelse for den politisk ledede organisations præmisser for stabil økonomisk 
drift. Du har en ledelsesstil, der er tillidsbaseret, er pragmatisk i opgaveløsningen, har humor og engagerer 
dig i en dagligdag, der har pædagogik, unge og læring som omdrejningspunkt. Vi ser gerne, at du er synlig 
i organisationen. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk. Referencenummer: 
DK-07594. Ansøgningsfristen udløber den 4. august 2020 kl. 10.00 
 
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Mercuri Urval, konsulent Anja Lange på telefon 4049 2026 / 
mail: anja.lange@mercuriurval.com eller FGU Sønderjylland, direktør Bjarne Bonvang på telefon 2238 9888 
/ mail: bjbo@fgusyd.dk. 
 
Der afholdes indledende samtaler den 13. august og 2. samtaler den 26. august 2020. Mellem samtalerne 
gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.  
  

 

 

FGU Sønderjylland 
 
FGU Sønderjylland blev etableret i 2019 og består af i alt 5 FGU-skoler og to afdelinger med 
indtægtsdækket virksomhed. FGU Sønderjylland har skoler i de 4 sønderjyske kommuner med 
domicil og skole i Sønderborg og skoler i Aabenraa, Haderslev og Tønder. Institutionen har ca. 580 
elever fordelt på skolerne. 
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