
FynBus søger 
Økonomer til budget- og analyseopgaver 

FynBus søger to fagligt stærke økonomiske konsulenter til budget- og analysefunktion snarest muligt. 

Den ene økonom vil hovedsagligt være beskæftiget med opgaver i forhold til rutekørslen, mens den anden hovedsageligt 
vil få opgaver i forhold til flextrafikken.  

Økonomen for rutekørslen vil sammen med Økonomi- og IT-afdelingens øvrige medarbejdere lave passager- og markeds-
analyser, ledelsesinformation, ruteøkonomi for ejere og entreprenører samt enkeltstående projektopgaver. 
Økonomen for flextrafik vil få et tæt samarbejde med Kontraktchef og Flextrafik og skal lave ledelsesinformation, økonomi 
til ejere og entreprenører samt enkeltstående projektopgaver.

Økonomiafdelingens samarbejdspartnere er både interne afdelinger i FynBus, men også en række eksterne samarbejds-
partnere i kommunerne, hos entreprenørerne som udfører kørslen og andre trafikselskaber.
Du vil som vores kommende økonomikonsulent deltage i videreudviklingen af økonomiområdet og analysearbejdet.

Opgaverne omfatter:
• Økonomistyring i forbindelse med ejere og entreprenører
• Udarbejdelse af ledelsesinformation
• Sparring ved kvartals- og årsregnskaber
• Nøgletal og effektmålinger
• Ad hoc analyser
• Projektstyring

Vi forventer, at du:
• har en relevant videregående økonomisk uddannelse
• er en proces- og talstærk analytiker
• er IT-stærk og kan arbejde med databaser
• kan videreudvikle FynBus’ økonomi- rapportering, processer og nøgletalsapparat
• kan arbejde selvstændigt med stor kvalitet i opgaveløsningen
• kan formulere dig skriftligt og lave sagsfremstillinger til et politisk niveau
• gerne har 3-4 års erhvervserfaring eller mere

Vi tilbyder:
• Et afvekslende og udviklende job i et uhøjtideligt miljø
• 37 timer ugentligt med flextid

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede organisation og 
Kommunernes Landsforening.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Søren Junker på telefon 30671171 
eller på mail sj@fynbus.dk. 

Ansøgning sendes pr. e-mail til job@fynbus.dk - mærket ”Økonomisk konsulent” senest onsdag  d. 18. oktober 
2017 og samtaler afholdes d. 24 og 25. oktober 2017. 

FynBus er en offentlig myndighed, ejet af kommunerne på Fyn og Region Syddanmark, der er 
ansvarlig for planlægning og udførelse af den kollektive trafik på Fyn, se nærmere www.FynBus.dk


