
Struktureret kasserer søges til beboerforeningen 
Morbærhaven 

Albertslunds Ungdomsboliger søger en fleksibel og effektiv kasserer for beboerforeningen Morbærhaven med 
tiltrædelse 1. april 2021. 

Lidt om jobbet: 

Som kasserer i Morbærhaven indgår du som en fast del af teamet på beboerkontoret og kontorudvalget i 
Morbærhaven. Der kommer til at være en del samarbejde med afdelingsbestyrelsen og kontorudvalget for at få 
økonomien i beboerforeningen til at spille for alle. Der skal betales udlæg til beboere når de har købt ting for deres 
grupper eller for gangen de bor på. Derudover skal du også kunne nogle deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, 
fællesmøder og generalforsamlingen. Sidstnævnte hvor der skal kunne fremlægges regnskab for det forgange år og 
budget for det kommende. 

Kassererens arbejdsområder: 

 Holde Beboerforeningens regnskab, og offentliggøre månedsregnskaber i fiset. 
 Ca. en gang om måneden at udbetale penge for udlæg fra div. grupper og gange i 

morbærhaven i beboerkontorets åbningstiden og sørge for at de ikke bruger over det der er 
budgetteret  

 Kan deltage i diverse møder (eks. Afdelingsbestyrelsesmøder, Fællesmøder – se datoer på 
aub.dk) 

 Deltage i Generalforsamlingen (2. søndag i november) 
 Holde styr med regnskaberne for undergrupperne i Morbærhaven. 

 
Vi forestiller os, at du… 

 Kan fremvise en ren straffeattest 
 Har en god ordenssans og er grundig i dit arbejde 
 Er mødestabil og god til at overholde aftaler 
 Har et godt overblik og er god til at prioritere dine arbejdsopgaver 
 Har interesse og erfaring indenfor økonomi 
 Har kendskab til office365 da nogle møder kan afholdes via dette 

 
Praktiske informationer om jobbet: 
Stillingen er i øjeblikket fastsat til ca. 10 timer pr. måned med en løn på 123,74 pr. time + 
feriepenge. 
 
Har du lyst til at prøve kræfter med jobbet så 
send ansøgning og cv til job@aub.dk 
 
Ansøgningsfrist: mandag d. 15. marts 2021 kl. 12 
Med venlig hilsen,  
Albertslund Ungdomsboliger 

Kontaktoplysninger: 

Albertslund Ungdomsboliger 

Morbærhaven 100 

2620 Albertslund 

 


