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Skolesekretær / Økonomimedarbejder 
 
Ida Holsts Skole søger pr. 1. december 2018, gerne før, en dygtig, selvstændig og struktureret medarbejder til 
vores administration. Vores nuværende sekretær går på efterløn 1. januar 2019. Du vil den første måneds tid 
bliver introduceret til arbejdsgange m.v. 
Er du den smilende, imødekommende, IT-skarpe og servicemindede type, som holder hovedet koldt på hverdage 
med mange forskellige og spændende opgaver? Så mangler vi dig! 
Vores kontor er skolens ansigt udadtil og bruges flittigt af både medarbejdere, forældre, børn og ledelse. Det er 
derfor væsentligt, at du har et blik for helheder og samtidig møder det liv, der er på kontoret, med smil, ro og 
overblik. 
 
Vi forventer meget af vores elever, og derfor forventer vi naturligvis også meget af vores medarbejdere. Vi er en 
138-årig privatskole med mange gode traditioner som ballast for arbejdet med vores 4 nøgleord: faglighed, 
dannelse, tradition og trivsel. Ida Holsts Skole er en særdeles faglig skole, hvor der lægges vægt på, at der er 
kvalitet i alt, hvad vi foretager os. 
Ida Holsts Skole er en et-sporet skole fra 0. – 10. klasse. Skolens størrelse gør, at alle kender hinanden med en 
dertil meget behagelig atmosfære til følge, som understøtter vores nøgleord. Vi har også en børnehave for 5- 
årige samt en sfo for 0. – 4. klasse. Organisationen tæller samlet 35 medarbejdere. 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 
- ansvar for bogholderi og regnskabsafslutning, færdiggørelse af regnskab til revisor 
- alt omkring løn og lønkørsel, herunder skat og pensioner 
- budgetkontrol og simple økonomiske analyser 
- administration omkring ferie og særlige feriedage, orlov og fravær 
- at søge refusioner fra offentlige myndigheder 
- varetage alle sædvanligt forekommende opgaver indenfor tilskudsadministration 
- support af ledelsen i forhold til regler, cirkulærer og lovgivning, herunder deltagelse i relevante møder 
- kontakt til eksterne samarbejdspartnere (Danmarks Private Skoler, Svendborg Kommune, 
Undervisningsministeriet m.v.) 
- ansvar for administrativt arbejde omkring prøver, karakterer, indberetninger m.v. 
- administration m.v. af skolens udlejning 
- administration af elevventelister 
- sagsbehandling i forbindelse med forsikring, skolepenge,  befordring, Danmarks Statistik, børnehave, 
kommuner m.v. 
 
Der vil også være mange sekretæropgaver, herunder 
- blækspruttefunktion 
- betjening af telefon og personlige henvendelser 
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Vi lægger vægt på, at vores kommende kollega har følgende egenskaber: 
- kontoruddannet med økonomisk overblik 
- er selvstændig, initiativrig og tager ansvar 
- er serviceminded, omhyggelig og hjælpsom 
- ferm og hurtig ved en pc, er god til at sætte sig ind i nye programmer 
- er god til dansk i både skrift og tale 
- kan lide børn, har et godt humør og gåpåmod 
- kan fungere i en hverdag med mange afbrydelser og meget forskelligartede opgaver 
 
Dine kvalifikationer: 
Vi forestiller os, at du kommer fra en stilling, hvor du har arbejdet med løn, revision, skoleadministration eller 
tilsvarende. 
Løn- og ansættelsesforhold aftales med udgangspunkt i dine kvalifikationer og ”Vejledende aftale om 
ansættelsesvilkår for administrativt personale”, som findes på www.privatskoleforening.dk Stillingen er på 90% 
af fuld tid.  
 
Vi anvender i øjeblikket bl.a. følgende it-programmer: UV-Data (Dansk Skoledata), Tabulex, Office-pakken, 
SkoleIntra, ProLøn. 
Du vil referere direkte til skolens leder og indgå i team med skolens ledelse. 
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skoleleder Niels Erik Hansen på 6221 
1129 / 2926 6908 og orientere dig på skolens hjemmeside www.idaholst.dk  
 
Ansøgningsfristen er søndag den 21. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 43. Ansøgningen sendes 
elektronisk, vedhæftet relevante bilag til idaholst@idaholst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


