Hedvig Eleonora församling ligger i centrala Stockholm och har c:a 11 300 invånare, varav c:a 6 700 är
medlemmar. Inom församlingens gränser vistas dagligen många fler människor. Församlingen är inne i ett
expansivt skede och präglas av en starkt kulturell och kyrkomusikalisk profil, utifrån grundidén att vara ”Din
öppna kulturkyrka vid Östermalmstorg” med ett tydligt centrum i Jesus Kristus.

Hedvig Eleonora församling söker

EKONOMIANSVARIG 100%
Hedvig Eleonora församling söker ekonomiansvarig som kommer att vara
verksamhetens ekonomiska talesperson med ansvar for redovisningsprocessen och
arbeta med många kontaktytor internt. Arbetsuppgifterna har stor bredd och innebär
bland annat arbete med värdepapper, fastighetsfrågor och stiftelser. Som
ekonomiansvarig arbetar du nära kyrkoherden i administrativa och strategiska frågor.
Arbetsplatsen är belägen i församlingens fastighet intill Hedvig Eleonora kyrka vid
Östermalmstorg i Stockholm.
Då vår nuvarande ekonomiansvarig går i pension till sommaren söker vi nu hennes
ersättare.
Som ekonomiansvarig i Hedvig Eleonora församling arbetar du med:
• Församlingens redovisning, bokslut och årsredovisning.
• Ansvar för redovisning av stiftelser knutna till församlingen samt bokslut och
årsredovisning
• Ansvarar för budgetarbete, prognos och deklarationer
• Uppföljning av värdepapper och placeringar
• Vara kontaktperson för revisorer
• Vara företrädare för ekonomifunktionen och sekreterare i kyrkofullmäktige,
kyrkoråd och arbetsutskott.
Vi söker dig som är högskoleutbildad inom ekonomi och har minst fem års erfarenhet
av liknande arbetsuppgifter. Du har tidigare arbetat i en ansvarsfull ekonomisk
befattning inom en mindre organisation där du haft flera kontaktytor internt. Du har
erfarenhet av att skapa rutiner gällande uppföljning och kontroll. Det är meriterande
om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med församlingar, föreningar eller
stiftelser. Vidare har du god erfarenhet av Excel och talar och skriver flytande på både
svenska och engelska. Du behöver vara lyhörd, samtidigt som du har hög integritet
och är balanserad som person. Den omfattande verksamheten engagerar många
personer med olika specialiteter, vilket innebär att du behöver vara flexibel i ditt
arbete och snabbt kan byta fokus, samtidigt som du värdesätter ordning och reda.
För ytterligare information om tjänsten, kontakta kyrkoherde Sven Milltoft 08-54567586, biträdande
kyrkoherde Sofia Bergström 08-54567573 eller vice ordförande i Kyrkorådet Thomas Mossberg 0707283388.
Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2021 till: hedvigeleonora.forsamling@svenskakyrkan.se

