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Vil du arbejde med regnskab i en Impact Startup-virksomhed, der hjælper mennesker med
hjerneskade tilbage til fællesskabet? Så er du måske Cervellos nye økonomimedarbejder!

Så er du måske Cervellos
nye økonomimedarbejder!
Vil du være en del af en helt ny organisation? Brænder du for bogholderi og regnskab?
Og vil du være en del af en vækstvirksomhed, hvor du får mulighed for at påvirke processerne i økonomiafdelingen? Så vil vi rigtig gerne have dig med på Cervello-teamet!
Bliv en del af en social impact-virksomhed, der arbejder for at gøre en forskel
Hos Cervello arbejder vi hver dag for, at mennesker ramt af en alvorlig hjerneskade kommer hurtigere og
bedre tilbage til fællesskabet og en meningsfuld hverdag. Cervello er en arbejdsplads med ca. 70 dedikerede medarbejdere i Øst- og Vestdanmark. Sammen har vi modet og lysten til at gentænke neurorehabilitering i NÆR-miljøet. Vores ambitioner er direkte afhængige af, at der er styr på det økonomiske penalhus,
og at vi har en kompetent og effektiv økonomiafdeling. Derfor søger vi nu en økonomimedarbejder, som
vil med på startup-eventyret sammen med os.

Vær med til at videreudvikle Cervellos økonomiafdeling
Cervello har lige nu brug for en økonomimedarbejder, som sammen med økonomiteamet har handlekraften
til at håndtere hverdagens driftsopgaver og samtidig bidrage til at videreudvikle vores lille økonomiafdeling.
Du får mulighed for at arbejde indgående med opgaver relateret til bogføring og regnskab. Samtidig er vi
en startup-virksomhed, og det kræver en ny kollega, som også har lysten til at tænke i teknologiske muligheder for at forbedre og udvikle arbejdsgange og hermed sætte sit helt eget præg på fremtidens økonomiafdeling i Cervello.

Vi arbejder for, at mennesker ramt af
hjerneskade kommer hurtigere og bedre
tilbage til hverdagens fællesskaber.
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Vores nye kollega …

Rent praktisk!

•H
 ar en økonomifaglig uddannelse.
•H
 ar specifik erfaring med bogføring og regnskab samt
administrative processer i en økonomiafdeling.
•B
 rænder for at anvende nye teknologiske løsninger, som gør
økonomiarbejdet nemmere.
• Trives med at være opsøgende, hjælpe kolleger, indgå i samarbejde mv.
•K
 an genkende sig selv i Cervellos kerneværdier: Vi er innovative,
handlekraftige, ordentlige, værdiskabende og har hjertet med.

Vi har brug for, at du starter så hurtigt som muligt, men vi venter naturligvis på den
rette kandidat. Din base bliver som udgangspunkt på vores kontor i Roskilde, men
der er også mulighed for, at du kan holde til på vores matrikel i Middelfart eller i
Lyngby. Du kan søge stillingen via Jobindex ved at sende en kort, motiveret ansøgning, dit eksamensbevis samt et CV med billede.
Ansøgningsfristen er d. 22. november 2021.

Til gengæld kan vi tilbyde dig …
•E
 n spændende stilling, hvor du får mulighed for at sætte din faglighed
i spil i mange forskellige kontekster.
• Fleksible aftaler om arbejdssted, arbejdstid mv.
•E
 n konkurrencedygtig løn- og personalepakke samt en toårig udviklingsplan,
så vi sikrer din faglige og personlige udvikling.
•E
 t stærkt arbejdsfællesskab med knivskarpe kolleger, som alle brænder
for deres faglighed.
•E
 t varieret og udfordrende arbejde i en startup-virksomhed i rivende udvikling,
hvor vi ikke kender alle svarene på forhånd, men løbende finder dem sammen.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte
udviklingskonsulent Martin Weberg på tlf. 9292 3632,
eller læse mere om os på www.cervello.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

KONTAKT
+45 92 92 36 30
info@cervello.dk

CERVELLO A/S
Høstvej 3
2800 Kgs. Lyngby

CERVELLO VEST
Østergade 32
5500 Middelfart

CERVELLO ØST
Maglegårdsvej 15
4000 Roskilde

Vi arbejder for, at mennesker ramt af hjerneskade kommer hurtigere og bedre tilbage til hverdagens fællesskaber. Igennem fleksible, innovative løsninger understøtter vi kommunerne med hjerneskade-indsatser i NÆR-miljøet – altid med fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen. Cervello er desuden en social impact virksomhed, og det forpligter. Vi arbejder
med hjertet på rette sted og stræber aktivt efter at indfri FNs verdensmål #8 og #10 for at skabe anstændige job og økonomisk vækst samt reducere ulighed.

