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Lønkonsulent til vikariat   
 
SPIA søger en lønkonsulent til vores administrationsselskab med tiltrædelse snarest muligt.  
Hvis du har lyst til at arbejde med løn i en virksomhed, der er kendetegnet ved at levere en høj og 
venlig service til pædagogiske ledere af selvejende institutioner, så kan det være dig, vi søger.  
  
Om os  
SPIA er et administrationsselskab med 18 ansatte, der servicerer selvejende og private institutioner 
med løn, regnskab, juridiske opgaver og interessevaretagelse. SPIA laver løn for ca. 100 
institutioner. Vi lægger stor vægt på, at ansatte i SPIA kan samarbejde godt og konstruktivt med 
hinanden, og at vi har et godt arbejdsmiljø. Du kan læse mere om SPIA på vores hjemmeside 
www.spia.dk.  
 
Om stillingen  
Som vores nye lønkonsulent skal du arbejde med følgende: 

 Telefon- og mailsupport til pædagogiske ledere omkring løn og medarbejdere  
 Indberetning af oprettelser, ændringer, fratrædelser m.v. i lønsystemet 
 Kontrol af lønindplacering 
 Beregning af feriepenge og afregning til FerieKonto 
 Kontrol af ansættelsesbreve m.v. fra institutioner 

 Opdatering af institutionens løn 

 Deltagelse i andre opgaver, der vedrører lønområdet.  

 Søge refusion ved sygdom, barsel m.m. 

 Søge refusion ved løntilskud, fleks medarbejder. 

Du er et match, hvis du  

 Har mindst 2 års erfaring med lønadministration på KLs overenskomstområde 

 Har kendskab til LESSOR 5 

 Trives med driftsopgaver, faste rutiner og deadlines  

 Arbejder grundigt og struktureret  

 Er venlig og servicemindet  

 God til at kommunikere forståeligt mundtligt og skriftligt  
 Du er omstillingsparat ift. at lære nye arbejdsgange 
 Du bidrager positivt til samarbejdet og stemningen på arbejdspladsen 

 
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for ansættelsen. Du vil blive grundigt oplært i 
vores systemer og arbejdsprocesser.  

http://www.spia.dk/


 
Vi lægger i høj grad vægt på videndeling, og det er vigtigt, at du trives med at opgaver udføres i tæt 
dialog med dine nye kolleger i lønkontoret.  
 
Ansættelsesvilkår  
Din ansættelse starter hurtigst muligt og varer i første omgang til 1. august 2020. Der kan blive 
mulighed for forlængelse eller fastansættelse herefter.   
 
Du bliver ansat på private vilkår og er omfattet af funktionærloven og de love og regler, der omfatte 
alle lønmodtagere. Din ugentlig arbejdstid er på 37 timer med 6. ferieuge og en høj grad af 
fleksibilitet i arbejdet. Dit daglige arbejdssted bliver SPIAs kontor på Jernbane Alle 45 G, 1.sal, 2720 
Vanløse, som ligger lige overfor Vanløse Station. 
  
Send din ansøgning til direktør Annette Foltmann på mail: af@spia.dk  
  
Ansøgningsfrist 
Er du interesseret, så send din ansøgning med CV og evt. udtalelser til direktør Annette Foltmann 
på mail: af@spia.dk snarest muligt. Vi behandler ansøgningerne løbende.  
 
Vil du vide mere  
Så er du meget velkommen til at kontakte Annette Foltmann på telefon: 6171 1467 eller mail: 
af@spia.dk  
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