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Direktionsassistent og 

direktionssekretær 

– hvis du har ambitioner, så læs her 

I FSR – danske revisorer udvider og omstrukturerer vi vores direktionssekretariat. Der er behov 

for et stærkt og kompetent direktionssekretariat, som udover klassisk ledelsesbetjening og 

servicering også har en række styrings- og koordineringsopgaver i forhold til hele 

organisationen. Direktionssekretariatet arbejder direkte op mod direktionen, og medarbejderne 

deltager i foreningens centrale processer og beslutninger. Der er tale om to karrierestillinger 

med stort udviklingsperspektiv. Stillingerne understøttes løbende med kompetenceudvikling og 

efteruddannelse. 

Direktionssekretariatets medarbejdere vil fremover agere som en enhed med selvstændighed, 

overblik og autoritet i en organisation, hvor det er afgørende at være på forkant i forhold til den 

politiske dagsorden samt medlemmers og kunders krav og forventninger. 

Det er derfor afgørende, at direktionssekretariatets medarbejdere er professionelle og 

proaktive i deres ageren og har en stor indsigt og interesse i samfundet og i politiske forhold. 

 

Dine opgaver 

Direktionssekretariatet refererer til den adm. direktør, og de primære ansvarsområder vil være: 

 Betjening af direktionen, som består af den adm. direktør og den faglige direktør.  

 Betjening af forretningsudvalg og bestyrelse, herunder forberedelse af materialer og 

indstillinger til ledelsen.  

 Monitorering og supportering af de strategiske processer, herunder opfølgning og 

rapportering på foreningens treårige strategi. 

 Projektledelse af en række begivenheder og events, som kan være foreningens 

årsmøde, et forum for foreningens SMV-revisorer og andre strategisk vigtige 

arrangementer, som det kræver overblik, indsigt og styringsevne at facilitere.  

 Tilrettelæggelse, fortolkning og bearbejdning af forskellige analyser, som f.eks. 

medlemstilfredshedsundersøgelser.  

 Styring og koordinering af udvalgte aktiviteter i organisationen. 

Vi forventer 

Vores nye medarbejdere har: 

 En akademisk uddannelse som cand.jur., cand.scient.pol. el.lign. 

 Meget gerne erfaring fra lignende stilling i offentlig eller privat regi. 

 En nysgerrig og opsøgende natur med stærke samarbejdsevner. 

 Erfaring med både at styre, at arbejde struktureret og yde udtalt service. 

 Analytisk kapacitet og et godt overblik. 

 

 

 

FSR – danske revisorer udvider og omstrukturerer direktionssekretariatet. 

Direktionssekretariatet arbejder direkte op mod direktionen, og medarbejderne deltager i 

foreningens centrale processer og beslutninger. Der er tale om to karrierestillinger med stort 

udviklingsperspektiv.  
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Vi er 

Vi er en moderne organisationen med 60 ansatte, og vi tilbyder charmerende kontorfaciliteter i en fredet bygning, 

god kantineordning, pension og sundhedsforsikring, feriefridage samt en aktiv personaleforening med sociale 

arrangementer. Vi har kontorer i hhv. Odense og København. Dit arbejdssted vil være Kronprinsessegade 8 i 

hjertet af København – lige over for Kongens Have. 

Få svar på dine spørgsmål 

Har du spørgsmål til stillingen kan du ringe til adm. direktør Charlotte Jepsen på tlf. 4193 3198 eller faglig 

direktør Camilla Hesselby på tlf. 2556 4196 eller til ekstern konsulent Lone Schilling Andersen på tlf. 2888 2501. 

Send din ansøgning 
Send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter til HR@fsr.dk. Vi venter på de rette ansøgere til de to 

stillinger, men send gerne din ansøgning hurtigst muligt og senest den 25. oktober 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSR - danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, og 

repræsenterer revisorbranchen i Danmark. FSR - danske revisorer har knap 5.000 personlige medlemmer og cirka 

550 revisions- og rådgivningsvirksomheder. Revisorbranchen omsætter for knap 20 milliarder kr. om året og 

beskæftiger 16.000 medarbejdere. Læs mere på www.fsr.dk 
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