REDOVISNINGSEKONOM
Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med 260 000 aktiva medlemmar i
1100 föreningar. Föreningarna finns över hela landet och vårt syfte är att stödja våra
medlemsföreningars verksamhet. För att få en bild av förbundet får du gärna läsa mer på
www.gymnastik.se, eller följa oss på facebook.com/svenskgymnastik.

OM ROLLEN
Vi söker nu en redovisningsekonom som vill vara en del av vår ekonomiavdelning på
Gymnastikförbundets nationella kansli. Avdelningen är liten, vilket innebär att du blir en
viktig kugge i förbundets ekonomi. Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av
redovisning och som har arbetat i liknande roll i minst 3 år. Du har relevant utbildning inom
området med bred kompetens i redovisning och gärna med erfarenhet från bidragsstyrda
organisationer. Du bör ha ett naturligt driv samt en vilja att utveckla
redovisningskunskaperna inom organisationen.
I din roll som redovisningsekonom kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära
•
•
•
•
•
•
•

Löpande redovisning
Månadsavstämningar
In- och utbetalningar
Cash flow
Arvodeshantering
Arbetsgivardeklarationer
Värdepappersadministration

VEM ÄR DU?
Som person söker vi dig som är prestigelös, ansvarstagande och har viljan att utvecklas. Du
arbetar proaktivt och kan driva ditt eget arbete självständigt. Arbetet kräver att du måste
vara strukturerad, noggrann och vara väl insatt i redovisningsregler och lagkrav. Du ska ha
både viljan och kunskapen att leverera med kvalitet och i tid. Du trivs i en idrottsmiljö med
en roll som handlar om service och rutiner.
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VI ERBJUDER
På Gymnastikförbundet värderas medarbetarnas trivsel högt. Nationella kansliet ligger i
moderna lokaler på Södermalm i Stockholm. Det är en arbetsplats där aktivitet och rörelse
ligger varmt om hjärtat. Vi erbjuder kollektivavtal.

För mer information kontakta ekonomichef Carina Watson Hertéus,
carina.watson.herteus@gymnastik.se, tel 08-699 64 79. Facklig representant är Calle Myrsell,
calle.myrsell@gymnastik.se, 08-699 64 74.
Ansökan skickas till carina.watson.herteus@gymnastik.se senast den 15 mars. Urval och
intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan
sista ansökningsdatum. Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats i alla avseenden. Det innebär
samma förutsättningar för alla oavsett kulturell bakgrund, kön, ålder mm.
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