Bygdegårdarnas Riksförbund söker Controller
och ekonomiansvarig
Vill du ha en bred och varierande ekonomitjänst inom den ideella sektorn? Är du utbildad ekonom
och har erfarenheter av bokföring och årsredovisning? Då är detta en tjänst för dig. Bygdegårdarnas
Riksförbund samlar bygdegårdar över hela landet som bedriver en mängd olika verksamheter på
sina lokala orter. Vi söker dig som vill jobba med riksförbundets strategiska ekonomistyrning och
löpande ekonomiska administration.
Arbetsuppgifter
Som Controller och ekonomiansvarig jobbar du både strategiskt och operativt med
riksförbundets ekonomi. Du ansvarar för att planera, följa upp och utveckla liksom att sköta
det löpande med betalningar och bokföring. Du upprättar budget, bokslut och
projektredovisningar. Du sköter också löneutbetalningar. Bokföringen sker idag i Visma 500
och löneadministration i Visma lön 600.
I arbetet ansvarar du för inköp och utveckling av köpta tjänster samt att se över ekonomiska
rutiner för att förnya och modernisera riksförbundets ekonomiska administration och
uppföljning. Du har också en rådgivande roll gentemot bygdegårdsföreningar,
förbundsstyrelse och för kansliets övriga medarbetare.
Arbetslivserfarenhet eller utbildning inom juridik, personalfrågor och löneadministration är
ett stort plus men inget krav.
Om dig
Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•

Utbildad ekonom.
Relevant arbetslivserfarenhet med tidigare budgetansvar.
Erfarenhet av bokföring samt årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och K2.
Juridiska kunskaper gällande skatter och ekonomi, gärna bredare juridisk kunskap.
Är noggrann och har god förmåga att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter.
Är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.

Meriterande
•
•
•
•

Erfarenhet av projektansökningar/redovisningar och myndighetskontakt.
Arbetslivserfarenhet/utbildning inom löneadministration.
Erfarenhet av ideella organisationer och föreningsjuridik.
Utbildning inom juridik.

Om Bygdegårdarnas Riksförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund är landets största riksorganisation för föreningsdrivna allmänna
samlingslokaler. Vi har idag 1 433 medlemsföreningar anslutna till riksförbundet och mer än
200 000 enskilda medlemmar knutna till våra bygdegårdsföreningar. Vi är 10 medarbetare på
förbundskansliet som finns i Stadshagen i Stockholm. Vi eftersträvar en mångfald på
arbetsplatsen vad gäller kompetenser och erfarenheter, och vi lägger stor vikt vid personlig
lämplighet.
Vill du veta mer?
Du är välkommen att ringa eller mejla till förbundschef Karin Fälldin,
072-519 20 62, karin.falldin@bygdegardarna.se
Facklig kontaktperson: Stefan Löfgren, Unionen, 070-347 43 86, stefan.lofgren@bygdegardarna.se
Ansökan
Mejla din ansökan i ett sammanhållet bifogat dokument innehållandes personligt brev, CV och
löneanspråk senast den 1 september till förbundschef, karin.falldin@bygdegardarna.se
Övriga villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde runt årsskiftet 2019/2020.

Tjänsten är placerad i Stockholm.

