
   

 
FGU Syd-og Midtfyn søger en controller/økonomimedarbejder  

Vi er et fællesskab med høj faglighed og kærlige benspænd, hvor alle er betydningsfulde. 
Sammen er vi undersøgende på din vej til job og uddannelse i et meningsfuldt liv. 

Vi er vært for din fremtid! 

Hvad er FGU? 
Forberedende Grunduddannelse (FGU) et helt nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har 
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen 
skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb 
tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres 
fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. 
FGU består af tre spor: Almengrunduddannelsen (AGU), Produktionsgrunduddannelsen (PGU) og 
Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). 
Uddannelsen tilbydes på 27 institutioner i hele Danmark, hvoraf FGU Syd- og Midtfyn er den ene. 
FGU Syd og Midtfyn har tre skoler henholdsvis i Svendborg, Faaborg og Ringe.  

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der har brug for kærlige benspænd og en længere 
træningsbane til at komme videre med en ungdomsuddannelse eller i job. De unge kan gå på FGU i op til 2 
år.    

Vi tilbyder: 

• Et spændende job for den rette, der trives med at arbejde i en institution i en opbygnings- og 
udviklingsfase, hvor du selv er medbygger. 

• Et job, hvor du bl.a. får ansvar for afstemninger, løbende opfølgning af bogføring på de enkelte 
skoler, registreringer og budgetkontrol. 

• En spændende og mangfoldig arbejdsplads, der sætter medarbejdertrivsel i højsædet.  
• Et job, som også indeholder almindelige forefaldende administrative opgaver. 

Om dig 
 

• Du er uddannet indenfor økonomi og brænder for at arbejde med økonomistyring, opfølgning og 

strukturdannelse. 

• Du er stærk i bogføring og afstemning, og kan gennemskue sammenhængen i en institutions 

økonomistyring og regnskab. 

• Erfaring med bogføring på dimensioner vil være en fordel. 

• Du er omstillingsparat, handleorienteret og initiativrig. 

• Du er struktureret – også når du har mange bolde i luften. 

• Det er en fordel at du har kendskab til statens IT-systemer. 

• Du har mod på nye/andre opgaver såsom afrapportering. 

 



   
 

Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er som udgangspunkt på 30-37 timer pr. uge, men det ugentlige timeantal kan fastlægges efter 
nærmere aftale. 

Vi forventer, at du kan starte i dit nye job den 1. oktober 2020. 

Aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes 
Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten), samt Cirkulære om 
organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter og lt-medarbejdere (HK) (Modst.nr. 033-19) og de 
hertil indgåede lokalaftaler.  

 
Ansøgningsfrist 
Du bedes stile din ansøgning til direktør, Ene Wolfsberg, og sende den til 
fgusydogmidtfyn@fgusydogmidtfyn.dk. 

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 14. august 2020 kl. 12.00. 
 
Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 25. august 2020. 
 
Spørgsmål til stillingen kan stiles til økonomi- og administrationschef Lennart Simonsen på mail: 
ls@fgusydogmidtfyn.dk. 

Ansøgningen opbevares indtil der er ansat en medarbejder, herefter bliver den makuleret. Hvis vi ønsker at 
gemme ansøgningen ud over denne periode, indhentes der samtykke. 
 
 

Fakta om FGU Syd- og Midtfyn 

Hvis du vil vide mere om FGU Syd- og Midtfyn så tjek: 

https://www.fgusydogmidtfyn.dk 
https://www.ug.dk 
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