
FynBus søger 
kompetent Økonomichef

Økonomichef
Vores nuværende Økonomichef går på pension og derfor søger vi en strategisk orienteret økonomichef, der med evner og 
ambitioner vil være med til at videreudvikle FynBus. 
 
Stillingen som økonomichef
Økonomichefen får en nøglerolle i organisationen, og for den rigtige person er der tale om en stilling med spændende 
faglige udfordringer, udviklingsmuligheder samt en unik mulighed for at være med til at præge udviklingen i FynBus. 
Økonomichefen har det overordnede ansvar for trafikselskabets økonomistyring i et tæt samarbejde med kommunerne 
på Fyn og Langeland og Region Syddanmark.
Økonomichefen skal i tæt samarbejde med den øvrige chefgruppe sikre, at FynBus er rustet til at håndtere de fremtidige 
strukturelle og økonomiske udfordringer. Økonomichefen får en særlig rolle i at sikre en proaktiv og rettidig håndtering af 
de økonomiske dispositioner i FynBus i tæt samarbejde og dialog med den øvrige ledelse. Økonomichefen skal i rollen 
formå at understøtte direktøren og de øvrige chefer i at skabe de mest optimale rammer for FynBus.

Økonomichefen har ansvaret for den interne IT-funktion.

Organisatorisk placering, reference og samarbejdsrelationer
Økonomichefen er chef for ØKO (økonomiafdelingen) og refererer til direktøren. ØKO består af Budget og regnskab, med 
en regnskabsleder og 7 regnskabsmedarbejdere, Data og analyse med 3 økonomer samt Intern IT med 3 medarbejdere. 

Økonomichefen indgår i FynBus’ chefgruppe og samarbejder i dette regi om den samlede opgaveløsning i FynBus. 

Økonomichefen varetager FynBus’ samarbejde med ejerkreds og øvrige interessenter på det økonomiske område og 
indgår i fast og ad hoc prægede arbejds- og projektgrupper efter behov.

Økonomichefens overordnede ansvarsområder
• udarbejdelse af rapporter, analyser og nøgletal
• udarbejdelse af budgetter og løbende opfølgning
• udarbejdelse af regnskaber
• tilsyn med økonomien i de selskaber som FynBus er medejer af (Rejseplanen A/S, Rejsekort A/S og FlexDanmark).
• udvikling af Data Warehouse, herunder kvalitetsikring og anvendelse af rejsedata mv.
• intern IT, herunder ansvaret for overholdelse af IT-sikkerheden i forhold til  persondataforordningen
• passagerindtægter
 
Profilen vi søger

Den rette person har:
• relevant længerevarende uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi , fx cand.oecon.  eller lign.
• en stærk økonomisk faglighed
• ledelseserfaring
• erfaring fra en politisk ledet organisation - gerne fra region eller kommuner.
• dokumenteret erfaring med at drive og udvikle økonomistyringsprocesser.
 

FynBus planlægger og koordinerer buskørsel for Region Syddanmark og de 9 kommuner på Fyn og 
Langeland, og er ejet af regionen og kommunerne. FynBus sikrer, at 65.000 mennesker hver dag 
kommer frem til deres destination. 



Personligt forventes økonomichefen at være:
• en robust personlighed, der gør ham/hende i stand til at agere kvalificeret – også i pressede situationer
• har modet til at gå nye veje 
• en dygtig formidler med høj personlig integritet og troværdighed
• positiv og anerkendende i sin tilgang til andre mennesker
• drevet af grundlæggende værdier om ligeværd og respekt - samtidigt med at han/hun er tydelige i sin 

lederrolle
• i stand til at dele æren for de gode løsninger med andre
• nysgerrig på og optaget af at udvikle sit personlige lederskab
 
Vi tilbyder
• en motiveret og dygtig økonomiafdeling.
• en effektiv og målrettet, men også uformel og samarbejdsorienteret chefgruppe 
• en organisation hvor der er arbejdsglæde og højt til loftet.
• ansættelse og aflønning i henhold til ”Aftale om aflønning af chefer mellem KL og DJØF m.fl.” 

Spørgsmål kan stilles til Adm. direktør, Carsten Hyldborg Jensen, FynBus, tlf. 3067 1153 eller konsulent Ole 
Knokgård, IVU, tlf. 2044 2322. 

Ansøgningen sendes til job@fynbus.dk

Ansøgningsfristen er den 10.  juni  2018 og tiltrædelsestidspunktet er 1. august 2018. Der er første  samtaler 
15.  og 18. juni 2018 samt anden samtale

FynBus planlægger og koordinerer buskørsel for Region Syddanmark og de 9 kommuner på Fyn og 
Langeland, og er ejet af regionen og kommunerne. FynBus sikrer, at 65.000 mennesker hver dag 
kommer frem til deres destination. 


