
 

 
 
 
 

 
 
Har du lyst til en stilling som international controller i en humanitær organisation? 
 
 
Caritas Danmark søger en international controller med faglig indsigt i regnskab og bogholderi til 
administration af vores nationale og internationale projekter. Du får et stort selvstændigt ansvar 
og vil være et vigtigt medlem af økonomiteamet i vores organisation.  
 

Har du erfaring med projektregnskaber og administrative krav fra institutionelle donorer – eller har du lyst 

til at lære det? 

Er du glad for pivottabeller og store datamængder? 

Har du en god analytisk sans og et skarpt blik for detaljer? 

Arbejder du struktureret og løsningsorienteret, og trives med skarpe deadlines? 

Vil du være med til at opbygge vore partnere i økonomistyring i programlandene og dermed skabe bedre 

forhold for de svageste i verden? 

Så vil vi gerne høre fra dig! 
 
 

Vi ønsker en medarbejder, der: 
• har en solid regnskabsmæssig baggrund og kan forholde sig kritisk til data 

• kan håndtere store datamængder i Excel og har kendskab til bogføring (gerne C5) 

• har erfaring med controlling af projekter finansieret under Udenrigsministeriets strategiske 
partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer og gerne også andre institutionelle donorer 
som EU – eller har lyst til at lære det 

• har gode engelskkundskaber i skrift og tale. Franskkundskaber er et ønske, men ikke et krav 

• er en empatisk, initiativrig og imødekommende kollega, der bidrager til fællesskabet 

• er god til at kommunikere økonomiske problemstillinger på mange niveauer  

• er fleksibel og kan arbejde med korte deadlines – og stadig bevare overblikket og det gode humør 

• har lyst til at deltage i finansielle tilsynsrejser til Caritas Danmarks engagementer i Afrika, Asien og 
Mellemøsten 

• har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en kirkelig hjælpeorganisation 

 

Dine opgaver bliver blandt andet: 

• stå for den finansielle styring af nationale og internationale projekter  

• koordinere budgetstyring af internationale projekter og bistå med indhentning og kvalitetssikring af 

finansielle rapporter og regnskaber fra lokale partnere/revisorer 

• medvirke til kapacitetsopbygning af lokale partnere inden for økonomi og -styring  

• bidrage med økonomisk og regnskabsmæssig sparring til økonomichefen 



• bidrage til månedsafslutninger, kvartalsrapporter samt opstilling af årsregnskaber  

• udarbejdelse af budgetter og løbende budgetopfølgning i samarbejde med teamet 

• løbende kontakt og dialog med Udenrigsministeriet  

 

Ansættelsesvilkår 

Charmerende kontorlokaler tæt på Vesterport Station danner den fysiske ramme om Caritas Danmarks 

arbejde. Du bliver en del af et velfungerende sekretariat med teamledelsesstruktur og en dedikeret 

medarbejderstab på 20 personer. Vi vægter et tillidsbaseret og respektfuldt arbejdsmiljø, og på 

sekretariatet hersker derfor også en uformel omgangstone med plads til både humor, konstruktiv kritik og 

faglig sparring.  

 

Vi tilbyder en 37-timers stilling med tiltrædelse hurtigst muligt. 

 

Yderligere oplysninger og ansøgningsproces 

Yderligere oplysninger kan fås på www.caritas.dk samt ved henvendelse til økonomichef Karin Boisen, 

tlf.3142 3954. 

 

Ansøgningsfrist:  

Ansøgning og CV sendes til økonomichef Karin Boisen, caritas@caritas.dk snarest og senest den 12. august 

2022. 

 

Der nedsættes et ansættelsesudvalg til behandling af ansøgningerne, og ansættelsessamtaler forventes 

afholdt i uge 33. Ansøgere skal være indstillet på, at der indhentes referencer, og at der evt. kan indgå tests 

i ansættelsesforløbet. 

 
Caritas Danmark betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, 

seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Caritas Danmark er forpligtet til at 

forhindre enhver form for uønsket adfærd på arbejdspladsen, herunder seksuel chikane, udnyttelse og 

misbrug, manglende integritet og økonomisk forseelse. C-DK forventer, at alle medarbejdere og frivillige 

deler dette engagement gennem vores Code of Conduct. Bemærk: Alle tilbud om ansættelse kræver 

tilfredsstillende referencer og kan være underlagt screeningskontrol, som kan omfatte strafferegistre og 

kontrol af finansiering af terrorisme.   

 

 

 

Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation 
 

Vi vil forandre verden! Caritas Danmark yder humanitær og langsigtet udviklingsbistand i en række lande. I Danmark 

laver vi socialt arbejde og påvirker den politiske dagsorden – alene eller sammen med andre civilsamfundsorganisa-

tioner. Midlerne til arbejdet kommer fra Caritas Danmarks bagland, Udenrigsministeriet, fonde og andre donorer.  

 

Vi er en del af et globalt fællesskab - Caritas Danmark er stiftende medlem af Caritas Internationalis, der arbejder i 

over 200 lande og territorier. Grundlaget for vores arbejde er Den katolske Kirkes sociallære, som afspejles i vores 

værdier: Respekt, Fællesskab og Solidaritet. 

http://www.caritas.dk/
mailto:caritas@caritas.dk

