Vi bygger en bedre fremtid…
Studentermedhjælper til international controllerfunktion
Søger du et relevant studiejob inden for økonomi, controlling og regnskab? Og ønsker du at bruge
dine kompetencer på en international platform og i et dynamisk miljø? Så er chancen her nu!
I Ingeniører Uden Grænser har vi travlt med en lang række internationale udviklingsprojekter
primært i Afrika. Vi søger derfor en studentermedhjælper til at hjælpe vores lille team.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankafstemning
Bidrage med donorkommunikation/finansiel rapportering
Bidrage med at optimere økonomistyringen i partnerprojekter
Bidrage til at udarbejde projektregnskaber, budgetter og årsregnskab
Opfølgning og sparring med projektledere etc. om økonomi og projektstatus
Bidrage til indberetning af løn, ferie, mv.
Samarbejde med organisationens bankforbindelser, eksterne revisor og andre parter
Medlemsadministration
Andre administrative opgaver efter behov

Om dig..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studerende på en videregående økonomisk uddannelse – fx stud.polit, stud.cand.merc.
el.lign. og har mindst et år tilbage af dit studie
Erfaren bruger i Microsoft Excel og Word og kan bruge disse programmer godt
Du har viden om og gerne erfaring med regnskab og simple bogføringssystemer
Du trives i en dynamisk dagligdag, der både rummer rutiner, men også nye opgaver og
idéer
Du arbejder struktureret og disciplineret, og trives i et livligt og uformelt miljø med masser af
engagement i samspil med IUGs mange frivillige
Det er vigtigt, at du har indsigt i og lyst til at arbejde med økonomistyring i mindre
organisationer med meget projektfinansiering
Du arbejder selvstændigt, kan prioritere opgaver i en travl hverdag og tager ansvar for
løsningen af opgaver på dit område
Du er konstruktiv og bidrager til en god stemning i IUG
Kendskab til E-conomic er en fordel, men ikke et krav
God til skriftlig engelsk, da du skal kommunikere med partnerorganisationer i fx Sierra
Leone og Zimbabwe
Ikke er bange for at prøve nye ting, som ikke altid står i jobbeskrivelsen

Du får:
•
•
•
•
•

Et job, hvor du bidrager til realisering af FNs verdensmål
Mulighed for at gøre en stor forskel for en lille organisation og dens mange frivillige
Et uformelt arbejdsmiljø med flad struktur
Stor indflydelse på planlægning af opgaver og egen arbejdsdag
Støtte fra og sparring med engagerede kollegaer

Vi bygger en bedre fremtid…
•
•

Viden og erfaring med økonomi- og projektstyring
Et kæmpe netværk af specialister i mange af de virksomheder vores frivillige er ansat i

Hvem er vi?
IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer. Vi
samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for
nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi sikrer lokal forankring og varige løsninger, og
vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Du bliver en del
af et team, der arbejder på tværs af landegrænser og organisationsskel. Ydermere tilbyder vi et
åbent og dynamisk arbejdsmiljø med en venskabelig og uformel omgangstone. IUG har kontor i
Ingeniørforeningen IDA’s lokaler på Kalvebod Brygge 33 i København.
Ansættelse
Arbejdstid er 10 timer om ugen – tiltrædelse snarest muligt. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til
dine studier og eksamener, men aftenarbejde må påregnes et par gange om måneden. Løn jvf.
Statens takst for studentermedhjælp.
Spørgsmål?
Du kan læse mere om Ingeniører Uden Grænser på vores hjemmeside www.iug.dk. Har du
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte IUG’s Generalsekretær Dorte Lindegaard
Madsen dlm@iug.dk eller på telefon 50 59 94 06/70 27 40 06.
Ansøgning
Kan du se dig selv i stillingen som studentermedhjælp til vores controllerfunktion, så giv os dine
informationer i dette spørgeskema og send din ansøgning, CV og evt. anden relevant
dokumentation i ét samlet dokument til dlm@iug.dk hurtigst muligt og inden 20. december 2019 kl
12. Samtaler afholdes i uge 2.
Ingeniører Uden Grænser ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle
kvalificerede at søge stillingen - uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion, handicap eller
seksuel orientering.

