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Har I brug for én der kan noget med tal? – så giv mig et kald! 

Øget besøgstal og vækstmål på 25% indenfor 3 år. Det lyder lige som en udfordring for mig. Med 
mere end 12 års erfaring indenfor økonomi og regnskab, på både strategisk og operativt niveau, 
kan jeg bidrage Medicon Museet med overblik og stor forståelse af hele regnskabsområdet.  

Økonomi – som alle kan forstå 

For mig er det vigtigt at kunne formidle økonomisk viden til et niveau, så alle kan være med. 
Derfor bruger jeg nødigt ord om Benchmarking og KPI´er, i stedet vil jeg sammenligne tal og 
opsætte mål og delmål.  

Mere end bare tal 

Udover økonomi og regnskab har jeg stor erfaring med løn- og personaleadministration. Jeg ser 
det som en vigtig opgave at kunne være med til at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor eventuelle 
konflikter bliver taget i opløbet. Gennem MUS og opfølgningssamtaler har jeg forbedret 
arbejdsklimaet i min nuværende administrationsafdeling. Dette har resulteret i større 
arbejdsglæde og mere motiverede medarbejdere. 

Lokal forretningsudvikling  

Gennem mange års erfaring, har jeg opbygget et stort netværk af små- og mellemstore lokale 
virksomheder, som kunne være potentielle samarbejdspartnere for Medicon Museet. Både 
interesse og kendskab for Medicon Museet kan forøges væsentlig med lokale samarbejdsaftaler.  

Hvor smiler han – hvor er han glad 

Som kollega kan i forvente, at jeg er glad og smilende og hjælper gerne hvor jeg kan. Med en høj 
faglig kompetence kan jeg drøfte problemstillinger og indgå i fælles sparring. Jeg værdsætter 
åben dialog og faglig udvikling sammen med kolleger. Og jeg vægter humor mellem kolleger højt 
og ynder at deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen. 

Jeg ser frem til en personlig samtale, hvor jeg kan høre mere om stillingen hos Medicon Museet 
og uddybe min ansøgning. 
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