
 

 
 
Afdelingsleder til vores regnskabsafdeling med passion for lederskab 
 
Vi søger en afdelingsleder til vores regnskabsafdeling. En leder som skal have lyst at være ansat i et mindre 
konsulenthus i vækst, med fokus på nærhed, kommunikation, kvalitet og lederskab. 

Du skal sammen med vores rekrutteringschef være med til at finde de rette kandidater til dit team, hvor vi i dag 7 
regnskabskonsulenter. Samt du skal være med til at udvikle dit team til High Performance ud fra ovenstående værdier.  

Dine opgaver er bl.a.: 

• Ansvar for eget team, herunder konsulenter, projekter og kunder 
• Opfølgning og kvalitetssikring af processer 
• Udvikling af medarbejdere 
• Servicering og optimering af kunderne i teamet 
• Løbende statusmøder med samarbejdspartnere og medarbejdere 
• Tværgående samarbejde med de øvrige ledere 

Dine kvalifikationer:  

• Trives med at udvikle medarbejdere, processer og projekter – du er en inspiration til vor øvrige medarbejdere 
• Du har ledelseserfaring med en positiv og ærlig ledelsesstil 
• Du synes om at planlægge, strukturere og udarbejde arbejdsplaner for dit team 
• Er nærværende, kvalitetsbevidst, struktureret og detaljeorienteret 
• Arbejder selvstændigt med stor ansvarsbevidsthed og engagement 
• Har erfaring og trives med håndtering af mange løbende deadlines 
• Har lyst til at indtage ekspertrollen på specifikke områder 
• Du har en økonomisk baggrund, og er faglig stærk, med et indgående kendskab til regnskabsområdet 
• Har dokumenteret kendskab til et eller flere systemer: e-conomic, Business Central, EXCEL mv.  
• Kendskab til revisionsbranchen er en fordel, men ikke er krav  

Brænder du for ledelse, regnskab, optimering samt udvikling af dit team, så er dette måske jobbet for dig. Synes du 

endda også om at være i kontakt med både vores nuværende og potentielle kunder, så er du den vi søger! 

Vi kan tilbyde dig en uformel arbejdsplads med fokus på nærhed, kvalitet og kommunikation på tværs af 

organisationen. Vi har et fantastisk godt humør og vi mener selv at have landets bedste kolleger samt bedste kunder. 

Arbejdstid: 

37 timer pr. uge m/flex. 

Ansøgning: 

Vi vil løbende indkalde til samtaler, og har ikke travlt med at finde den helt rigtige profil. Kunne det være dig, så send 

os meget gerne din ansøgning til hr@hoegsbro-caspersen.dk. 

Hvis du måtte have spørgsmål til stillingen, så er du meget velkommen til at kontakte Camilla Høgsbro på tlf. +45 

50806212 og evt. komme forbi til en kop kaffe ☕.  
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