
Økonomimedarbejder søges til Sclerosehospitalerne. 

Vi søger en 30-37 timers økonomimedarbejder til Sclerosehospitalerne med arbejdsplads på hospitalet i Ry 

fra den 1.12.22. 

Økonomiforudsætning 

Sclerosehospitalerne er et §79 specialhospital, der arbejder gennem en rammebevilling fra 

finansministeriet. Patienterne behandles efter lægehenvisning via deres sundhedskort. Vi har driftsaftale 

med regionerne og modtager patienter fra alle landets 5 regioner, idet hospitalet varetager den nationale 

funktion for højt specialiseret neurorehabilitering af mennesker med sclerose. Vi behandler omkring 2000 

personer årligt jævnt fordelt fra hele landet. 

Arbejdsopgaver 

Vi har et tæt samarbejde med økonomiafdelingen i Scleroseforeningen gennem en administrationsaftale 

om lønudbetalinger, budgetkontrol, årsrapporter og regional kontakt vedr. driftaftalen. Du vil som 

økonomimedarbejder få tæt samarbejde med kollegerne i foreningen.  

Vi søger en økonomimedarbejder til  

 økonomistyring i daglig drift for de to Sclerosehospitaler  

 rådgiver for direktøren i økonomiske driftsspørgsmål og løbende opfølgning 

 deltage i aktuel proces med uddelegering af dele af budgettet til afdelingsledere 

 løbende opfølgning af aktiviteter i BI-rapporter mhp. økonomisk styring 

 bidrage med overblik i grafer/kurver el. anden illustration af økonomi og aktivitet 

 varetage løbende sparring og systematisk økonomiopfølgning med lederne  

 bidrage til udviklingsprojekter vedrørende dataoverblik og økonomi gennem BI el. andre databaser 

 levere data til forretningsfører til brug for fakturering til regionerne 

 rådgiver for bogholdere i økonomiske spørgsmål 

 

Kvalifikationer 

Vi søger en økonom eller en person med anden relevant økonomisk uddannelse på selvstændigt niveau. 

Gerne erfaringer fra sundhedsvæsenet eller anden offentlig administration.  

 kendskab til økonomistyring og økonomibehandlingssystemer 

 kendskab til excel og evt. andre data-programmer 

 imødekommende med pædagogiske evner til at kunne rådgive i økonomiopfølgning for 

ledergruppen 

 evne til at forstå og ønske om at indgå i den tværfaglige sammenhæng økonomien skal 

imødekomme 

 lyst til at lære om den neurorehabiliterende forståelse og behandling i den grad det er en 

forudsætning for at forstå de økonomiske dispositioner 

 gode samarbejdsevner og lærende tilgang til udfordringer og muligheder 

 ansvarsfuld i opgaveløsning med en positiv tilgang til samarbejde både når det er roligt og på travle 

dage 



Arbejdspladsen Sclerosehospitalet 

Sclerosehospitalet i Ry er et af to specialhospitaler for mennesker med sclerose i Danmark. Det 
andet hospital ligger i Haslev, og de to matrikler er tilsammen én organisation med samme 
direktør og fælles ledergruppe. Der er knap 200 ansatte ved hospitalerne. Du kan ved særlige 
opgaver have enkeltdage i Haslev. 
 
Vi bygger på værdier som respektfuldt samarbejde mellem alle faggrupper og med patienterne og 
har en anerkendende tone over for hinanden, - også når der er pressede situationer eller opstår 
fejl. Alle er vigtige, for at vi lykkes med den højt specialiserede rehabiliteringsopgave. 
Hospitalerne er kendetegnet ved langvarige ansættelser og godt arbejdsmiljø med stor vægt på 
muligheder for faglig og personlig udvikling. 
Sclerosehospitalet er røgfrit for medarbejdere, og patienterne kan kun ryge på anviste steder. 
 
Du vil få introduktion til sclerose og rehabilitering, så du kan deltage i opgaven og være med til en 
samlet optimal opgaveløsning. 
 
Se nærmere på www.sclerosehospitalerne.dk  
 
Ansøgning og ansættelse  

Kontakt v spørgsmål: Hospitalsdirektør Merete Stubkjær Christensen: mobil 3054 2369; 

mereci@sclerosehospital.dk  

Hospitalerne følger overenskomster for ansøgers grunduddannelse og kvalifikationer. 

Din ansøgning mailes til: ry@sclerosehospital.dk og skal være os i hænde senest den 12.10.22 kl 12.00. 

Samtaler afholdes den 19.10 på Sclerosehospitalet i Ry. 
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