
Skriftlig ansøgning på max 1 side samt cv og 
relevante bilag som udtalelser og eksamens- 
beviser sendes til ansoegning@aalborgteater.dk 
senest kl. 12.00 torsdag d. 19. november 2020. 

1. og evt. 2. samtale afholdes i uge 48.  
Forventet ansættelse fra 1. januar 2021.

For spørgsmål mv. kan Administrations- og 
økonomichef Hans Christian Gimbel kontaktes på 
hagi@aalborgteater.dk.

Vil du være en del af en spændende udvikling på Aalborg Teater?
Nu har du mulighed for at søge stillingen som teatrets lønmedarbejder

LØNMEDARBEJDER

OM AALBORG TEATER
Aalborg Teater er en af Danmarks 3 landsdelsscener. Teatret producerer ca. 350 opførelser om året og har 80 fastansatte samt 40 årsværk besat af freelancere på 
forskellige kontrakter. Omsætningen er på kr. 55 mio., hvoraf det offentlige tilskud fra Kulturministeriet ligesom lønsummen udgør knap kr. 40 mio.

 AALBORG TEATER SØGER 

Om stillingen

Som Aalborg Teaters ny medarbejder med ansvar 
for løn bliver du en af teatrets centrale medarbej-
dere. Du får en vigtig rolle i udviklingen af teatrets 
lønfunktioner, fra kontoplaner og økonomiopfølg-
ninger til tidsregistrerings- og lønsystemer. Du vil 
også være sparringspartner til teatrets regnskabs-
ansvarlige og derigennem få en væsentlig rolle i 
regnskabsafdelingens udvikling og i særlig grad 
lønfunktionen. En afdeling, hvor vi sætter en ære i 
at levere kvalitet og gøre hverdagen lettere for vores 
kollegaer.

Med reference til teatrets regnskabsansvarlige og 
teatrets økonomichef vil du indgå i administra-
tionsafdelingen, hvor vi samarbejder og hjælper 
hinanden på tværs af arbejdsområderne regnskab, 
løn, HR, organisation, IT og andre services for 
teatrets øvrige funktioner. Dine arbejdsopgaver er 
derfor alsidige, men består primært i at udarbejde 
og sikre lønudbetalinger til 80 fastansatte og projekt-
ansatte svarende til ca. 40 årsværk.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt 
med mulighed for at planlægge egen arbejdstid,  
som dog er underlagt deadlines og samarbejdet med 
kollegaer mv.

Vi forventer at du 

•  har en HD-eksamen i regnskab el.lign.

• muligvis har været gennem et revisionskontor

•  har god erfaring fra en praktisk lønfunktion i en større 
virksomhed med mange typer ansættelser, herunder 
indberetninger af løn til diverse offentlige platforme

•  er vant til at læse og tolke overenskomster og kan fun-
gere som kontaktperson for ledere og medarbejdere 
omkring lønspørgsmål og kontraktudarbejdelse

• kan udarbejde diverse løn- og sygdomsstatistikker

• kan vedligeholde masterdata

•  kan bogføre rejseafregninger, udbetalinger af udlæg 
samt lave afstemninger af kreditorkonti og lønrelate-
rede finanskonti

•  kan indberette, afstemme og anmelde barsel og syg-
dom, flex- og skånejob mv.

• værdsætter nøjagtighed i månedlige afstemninger

•  har erfaring med regnskabsafslutning og rapportering 
til revisor

•  nyder at levere et højt serviceniveau og indgå i et godt 
samarbejde med dine kollegaer

Aalborg Teater bruger i dag lønmoduler hos Silkeborg 
Data og regnskabssystemet NAV. Det vil være en fordel, 
hvis du kender de to systemer eller er så rutineret, at 
det ikke er et problem at benytte et nyt lønsystem.


