Vil du bli med på laget?
Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale
helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og
bygging på et høyt internasjonalt nivå.
Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede
investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring,
innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige
helseforetakene.
Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

Controller
Arbeidssted: Trondheim
Vi ønsker å styrke vår kapasitet knyttet til økonomioppfølging på virksomhetsnivå i Sykehusbygg.
Ansvar og arbeidsoppgaver:












Framskaffe gode virksomhetsdata og beslutningsgrunnlag for ledere
Oppfølging av Sykehusbyggs ledere knyttet til økonomistyring på avdelingsnivå
Økonomiske analyser og vurderinger
Budsjett- og prognosearbeid
Periodeavslutning, herunder:
o Fakturering
o Rapportering
o Bistand til regnskapsavslutning i samarbeid med regnskapskontor
Virksomhetsrapportering
Årsoppgjør
Vedlikeholde og sørge for forbedring av prosesser knyttet til økonomistyring
Kontakt med regnskapsfører og revisor
Opplæring og rådgivning for Sykehusbyggs medarbeidere knyttet til Sykehusbyggs
økonomisystemer

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyere økonomisk utdannelse – siviløkonom eller tilsvarende
Relevant erfaring fra tilsvarende stilling i privat eller offentlig virksomhet

Personlige egenskaper:







Analytisk, strukturert og pedagogisk
Selvgående
Pådriver med ønske om å skape resultater
God forretningsforståelse
Serviceinnstilt og har evne til å bygge relasjoner internt og eksternt
Trives med høyt tempo

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene
«Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står
sentralt. Sykehusbygg har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker derfor en som kan
identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg som nasjonalt
kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging - og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge
framtidens sykehus.
For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med administrasjonssjef Jørn Rørmark
tlf. 951 62 488 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.
Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 16.04.2018
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra
denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli
kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

