
ØKONOMI – OG ADMINISTRATIONSMEDARBEJDER 
TIL SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER  
  
Sønderjyllands Symfoniorkester søger ny økonomi- og 
administrationsmedarbejder.  
 
Hvem er vi 
Vi er et landsdelsorkester med hjemsted i Sønderborg med 65 musikere og 7 i administrationen. Vi har 
kontor på Alsion 2 i Sønderborg med en af Danmarks flotteste udsigter. Vores spilleområde er Syd- og 
Sønderjylland samt Sydslesvig.  
 
Hvem er du 
Vi søger en kollega, der har erfaring indenfor økonomi, bogføring og administrative opgaver. Vi søger en 
fleksibel og målrettet kollega, som trives i en omskiftelig dagligdag, hvor opgaverne kan være mangeartede. 
Du er naturligvis positiv, udadvendt og har let til smil. Vi forventer, at du taler og skriver dansk og engelsk. 
Hvis du også taler tysk, er det en fordel.  
 
Hvad består arbejdet i 

• Bogholderifunktion med diverse afstemninger herunder bank, kasse og løn  

• Udarbejdelse af moms- og årsregnskaber 

• Lønadministration 

• Udbetaling af honorarer og registrering af B-indkomst 

• Udarbejdelse af budget samt budget- og økonomiopfølgning 

• Administration af forsikringer herunder instrumentforsikringer 

• Billetsalg 

• EDB ansvarlig 

• Koordinering af skolekoncerter 

• Telefonpasning mv.  

• Diverse ad hoc opgaver i forbindelse med orkestrets aktiviteter 
 
Vi arbejder med Navision, Bluegarden og Microsoft Office.  
 
Det tilbyder vi dig 
Vi kan tilbyde en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et lille hold engagerede kolleger, en uhøjtidelig 
omgangstone, faglige udfordringer og et højt tempo. 
 
Stillingen ønskes besat 1. august 2018 eller efter aftale snarest derefter. Arbejdstiden er på 37 timer. 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst på området og på baggrund af uddannelse og erfaring. 
 
Yderligere information 
Fås ved henvendelse til orkesterchef Nikolaj Andersen, tlf. 22 19 39 30 eller vores nuværende 
økonomimedarbejder Bjarne Schmidt Rasmussen, tlf. 79 30 11 50 (mellem kl. 9.00 og 14.00). 
  
Ansøgning 
Ansøgning, CV og anden relevant dokumentation bedes sendt på email til info@sdjsymfoni.dk mrk. 
”Økonomi- og administrationsmedarbejder.  
 
Ansøgningsfrist 
Søndag 27. maj 2018. Samtaler finder sted uge 24.  
  
Se mere om Sønderjyllands Symfoniorkester på  www.sdjsymfoni.dk   
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