
 

 
 

ER DU STUDENTERLAUGETS NYE 
FINANCIAL MANAGER?  
 
Studenterlauget er Danmarks største studenterdrevne organisation, hvis formål er at skabe det mest attraktive studiemiljø på 

Aarhus BSS. Vi ønsker at hjælpe studerende til den bedst mulige start på karrieren gennem erhvervsrelevante jobs, hvor 

tidligere erfaring på ingen måde er et krav, men noget vi tilbyder.  

 

 

Vil du være med til at udvikle Danmarks største studenterorganisation? Vi søger vores nye Financial Manager til at varetage det 

daglige økonomiske ansvar og sikre organisationens sunde udvikling. Studenterlauget er en non-profit organisation, hvis formål 

er at facilitere et værdiskabende studiemiljø på Aarhus BSS, hvorfor langt størstedelen af vores økonomiske ressourcer 

tilbageføres til de studerende. I 2017 omsatte Studenterlauget for 18.000.000 kr. og ansatte knap 300 studerende i diverse 

stillinger på tværs af organisationen. 

 

Som Financial Manager bliver man en del af Studenterlaugets ledelse, og har det overordnede ansvar for organisationens 

økonomi. Dine ansvarsområder omfatter bl.a. udfærdigelse og opsyn med budgetter, ansvaret for et lønbudget på 6.500.000 kr., 

controlling i samtlige afdelinger, partner- og leverandøraftaler og daglig sparring med organisationens medarbejdere. Du vil 

således påtage dig et stort ansvar, og få mulighed for at tilegne dig erfaring med ledelse, controlling og økonomisk optimering. 

 

Vi forventer at du:  

• Læser på en relevant uddannelse på Aarhus BSS 

• Har mulighed for at være en del af Studenterlauget i min. en to-årig periode 

• Besidder en analytisk tilgang til dine arbejdsopgaver 

• Har indgående erfaring med Excel 

 

Til gengæld tilbyder vi: 

• Et studierelevant job med rig mulighed for personlig og professionel udvikling 

• Praktisk erfaring med økonomistyring, ledelse og partnerrelationer 

• Muligheden for at udvide dit netværk, både professionelt og socialt 

• Et lønnet studiejob i en dynamisk organisation bestående af ligesindede studerende 

 

Praktisk erfaring er på ingen måde et krav, men vægter naturligvis positivt. I Studenterlauget benytter vi Navision i forbindelse 

med bogføring. 

 

Kontakt 

Hvis opslaget har fanget din interesse, så send en motiveret ansøgning med vedlagt CV og vellignende billede til Simon Schou 

Juliussen på sj@studenterlauget.dk senest den 15/04-2018. Hvis du har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Simon per 

e-mail eller telefon +45 61 67 03 69. 

   

Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet. 

 


