17 november 2022

Redovisningsekonom till Svensk Simidrott
Är du vår nya redovisningsekonom? Gillar du att arbeta i ett högt tempo med frihet under ansvar i ett härligt glatt team som
alltid finns där? När vår nuvarande kollega går i pension behöver vi nu en efterträdare.

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och betalningar
Fakturering
Kundreskontra
Avstämningar, månads- och årsbokslut
Självständigt och kvalificerat bokslutsarbete
Upprättande av årsredovisning
Rapportering, månadsvis
Planering och upprättande av kvartals- och årsbokslut
Delta i budgetarbete och ta fram budgetmallar
Kontakt med leverantörer, bank och revisor
Likviditets- och resultatprognoser
Utveckla arbetsrutiner mellan avdelningar

Din profil
Vi söker dig som har arbetat som redovisningsekonom i flera år. Du är van att driva redovisningsarbetet från ax till limpa och
har god erfarenhet av både månads- och årsbokslut. Erfarenhet och intresse för idrottsrörelsen ses som meriterande. Som
person är du tillmötesgående, nyfiken, hjälpsam och har inga problem med att komma på nya idéer. Det är viktigt att du är
självgående och är snabblärd med tidigare erfarenhet av redovisning.

Dina kvalifikationer
Ekonomisk utbildning
Minst tre års erfarenhet som redovisningsekonom
Självständig i månads- och årsbokslut
Erfarenhet av Visma.net
Goda kunskaper i Excel
Kunskaper kring svensk idrottsrörelse och förbundsverksamhet

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start i början av 2023 och vi tillämpar provanställning. Anställningsgraden är 100 %.
Tjänstens placering är på Svenska Simförbundets kontor i Hammarby Sjöstad, Heliosgatan 3, i Stockholm.
Vi önskar vara en jämställd och inkluderande arbetsplats med en mångfald av erfarenheter och perspektiv som tillsammans
bidrar till simidrottens utveckling. Vi strävar efter att spegla hela samhället och vill därför utmana idrottens normer och se en
stor bredd av sökande.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Mikael Jansson, Förbundschef, på telefonnummer 010- 476 53 20 eller epost
mikael.jansson@svensksimidrott.se. Välkommen att mejla in din ansökan senast den 15 december 2022 till
ansokan@svensksimidrott.se, märk ansökan med ”Redovisningsekonom”. Intervjuer kommer att ske löpande även innan
ansökningsperioden gått ut.
För mer information om vår verksamhet, se www.svensksimidrott.se
Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna
Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140
000 medlemmar i cirka 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar
regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år.
Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

