
 
 

Funktionsbeskrivelse 
 
Regnskabschef, november 2022 
 
 
Stilling Regnskabschef på Roskilde Handelsskole 
Løn Efter gældende overenskomst med mulighed for tillæg. 

 
Ansvarsområder 
og jobindhold 

Ansvarsområder  
Regnskabschefen indgår skolens ledelsesgruppe og dermed i arbejdet 
med rapportering og kvalitet i økonomisystemer – herunder skolens 
bogholderi/lønbogholderi. 
 
I samarbejde med skolens budgetansvarlige chefer skal regnskabschefen  
arbejde for hensigtsmæssige og regnskabsmæssige procedurer. 
 
Regnskabschefen er medansvarlig for udarbejdelse af en periodisk 
(månedlig, kvartalsvis, halvårlig og helårlig) 
ledelsesinformation/budgetopfølgning i overensstemmelse med 
chefgruppens kravspecifikation. 
 
Regnskabschefen indgår i arbejdet med udarbejdelse af skolens årlige 
budget, den halvårlige budgetrevision og for regnskabsaflæggelsen 
(halvårs- og årsregnskab). 
 
Regnskabschefen er ansvarlig for at sikre den budget- og 
regnskabsmæssige dokumentation i en tæt dialog med skolens 
budgetansvarlige chefer. 
 
Generelle arbejdsopgaver 
Regnskabschefen indgår i arbejdet med skolens taktiske og operationelle 
planlægning og de interne økonomiske procedurer (”årshjul/årsplan”) i 
samarbejde med skolens øvrige afdelinger. 
 
Regnskabschefen indgår i skolens ledelse på linje med skolens 
funktionsledere og deltager på de ugentlige chefmøder i skolens 
Fællesadministration og har som følge heraf et medansvar for at fremme 
det tværorganisatoriske samarbejde og for at varetage skolens 
overordnede interesser. 
 
Regnskabschefen medvirker ved fastlæggelsen af de regnskabsmæssige 
retningslinjer i forbindelse med skolens økonomistyring og regnskab. 
Regnskabschefen er ansvarlig for ajourføring og overholdelse af Roskilde 
Handelsskoles budgetvejledning/regnskabsinstruks. 
 
Regnskabschefen skal arbejde i overensstemmelse med skolens 
overordnede værdigrundlag og strategi og leve op til de aftalte mål. 
 
 
Regnskabschefen skal arbejde for, at Roskilde Handelsskole forbliver en 
spændende og attraktiv arbejdsplads. 

 



 
 

Specifikke opgaver 
og relationer 
 

Deltagelse i afdelingsmøder, møder i Fællesadministrationen og 
ledermøder for den samlede ledergruppe. 
 
Udarbejdelse af økonomiske konsekvensanalyser i tilfælde af ændringer i 
skolens aktiviteter. 
 
Deltage i udarbejdelse af skolens budgetvejledning – herunder for tids- og 
handlingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af budget og regnskab 
samt løbende ajourføring af skolens regnskabsinstruks. 
 

 
Samarbejde Regnskabschefen skal arbejde for et godt, positivt og konstruktivt 

samarbejde til alle sider. 
 
Regnskabschefen skal, i overensstemmelse med skolens overordnede 
værdigrundlag, i størst muligt omfang inddrage alle relevante medarbejdere 
i det daglige arbejde, og gennem en åben, positiv og konstruktiv dialog med 
medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere aktivt bidrage til at skolens 
overordnede vision, mål og strategier nås. 
 

 
Faglige 
kompetencer 

Økonomisk/regnskabsfaglig (feks HDR) videregående uddannelse  

 
Personlige 
kompetencer 

Høj faglighed 
Ordentlighed 
Loyalitet  
Troværdighed 
Selvkontrol 
Præstationstrang 
Initiativ 
Optimisme 
Humor 
 

 
Sociale 
kompetencer 

Har lyst til at arbejde med  
- regnskab/økonomi 
- kommunikation 
- samarbejde  
 
Medvirke til andres udvikling 
Respekt for og vilje til at udnytte forskellighed 
Politisk bevidst  
 

 
Beføjelser  Regnskabschefen refererer til skolens direktion om alle forhold, som 

skønnes af interesse eller som ønskes forelagt. 
 
Regnskabschefen skal uopfordret forsyne skolens direktion med 
konsekvensanalyser af in- og eksterne ændringer, som skønnes at påvirke 
Roskilde Handelsskoles eller funktionens aktiviteter. 
 



 
 

 


