Vil du være med
til at opbygge
den kommende
Gældsstyrelse?

Som led i opbygningen af hovedsædet for den kommende Gældsstyrelse, ansætter vi over 400 nye kolleger
til opgaven i de følgende måneder. Vi får brug for både
specialister i jura, økonomi/controlling og forretningsprocesser samt projektledere, generalister og sagsbehandlere. Fællesnævneren er, at du skal have lyst
til at være med til at skabe et solidt fundament for den
offentlige gældsinddrivelse.
Find stillingen der passer lige til dig
Vi lægger vægt på, at du matcher DNA’et i den kommende Gældsstyrelse. Det betyder, at du skal være
foregangsperson for en kultur, der er båret af ordentlighed og ansvarlighed. Vi arbejder i teams, og du skal
have lyst til at arbejde i et miljø, hvor vi løfter i flok og
hjælper hinanden – både i egne teams og på tværs af
organisationen. Det er desuden vigtigt, at du trives i en
organisation, hvor forandringer er konstante.
På www.skat.dk/job kan du se alle ledige stillinger, og
du kan oprette en jobagent, så du kan følge med i de
nye spændende stillingsopslag, vi opslår løbende.

Vi søger dygtige medarbejdere med pionerånd
til vores nye hovedsæde i Middelfart.

Dørene åbnes den 1. juli – og du er velkommen!
Fra den 1. juli bliver den offentlige gældsinddrivelse i
SKAT til Gældsstyrelsen. Det sker som led i regeringens
plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’.
Gældsstyrelsens kerneopgave bliver at hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det
offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for
samfundet, og som bidrager til at opretholde den danske velfærdsmodel samt retssikkerheden for dem, som
skylder penge.
-> Læs mere på skat.dk/job

Gældsstyrelsen forventes bemandet med ca. 1.500 medarbejdere og
får kontorer i Middelfart, Thisted, Grenå, Randers, Ringkøbing, Tønder
og Roskilde. Læs mere om Gældsstyrelsen på www.fra1til7.dk.

