EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med
betoning på den personliga tron på Jesus Kristus, mission,
lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vars och ens
möjligheter att växa i tro och utvecklas i lärjungaskap är
viktiga. Vi vill verka för en kyrka som bärs av mångas
engagemang och delaktighet. EFS syfte är att främja Kristi
rikes tillväxt med mottot Älskad – Rustad – Sänd.

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. Salt vill att barn
och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa
Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för
lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i
Sverige och utomlands.

Vi söker Ekonom 100 %

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder dig ett självständigt och varierat arbete som redovisningsekonom på Salt och EFS. I
uppgiften ingår bland annat kund- och leverantörsreskontra, kontering och registrering av vissa
underlag, avstämningar och kontakter med externa parter såsom bank, revisorer etc. Du ansvarar för
årsbokslutet för Salt och medverkar i detsamma för EFS. Nu pågår det spännande och viktiga arbetet
med att implementera ett nytt medlems- och gåvosystem för att bättre kunna möta EFS och Salts
behov, och där blir du en viktig del. Du ansvarar också för medlemsstatistik för Salts medlemmar och
föreningar och statsbidragsansökan samt för rapportering och uppföljning till Salts styrelse. Du arbetar
nära Salts medarbetare samtidigt som du är en del av arbetsgruppen på administrativa avdelningen
tillsammans med bland annat ekonomer, löneadministratörer och givarservice. Arbetet är förlagt till
EFS och Salts kansli i Uppsala.
Önskvärda kvalifikationer
• Ekonomiutbildning med inriktning mot redovisning
• Goda datorkunskaper i Officepaketet
• Kännedom om Salt och EFS samt erfarenheter ekonomiprogrammet Visma är meriterande.
Egenskaper
• Du är noggrann, strukturerad och ansvarsfull.
• Du är vad att arbeta självständigt och mot deadlines.
• Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övriga upplysningar
• Tjänsten en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• Tillträde 10 maj eller efter överenskommelse.
• För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska
• Vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökanden
Kontaktuppgifter och ansökan
• Upplysningar om tjänsterna lämnas av ekonomi- och personalchef Annika W. Gunnarsson 018-430
25 10 eller Salts vik generalsekreterare Markus Holmström 0721-58 00 84
• Facklig representant för Vision-ekumeniska är Stefan Nordström 073-541 77 82
Ansökan med meritförteckning och eventuella lönekrav skickas till EFS, Britt-Marie Rosén, Box
23001, 750 23 Uppsala eller via e-post: brittmarie.rosen@efs.nu. Sista ansökningsdag är 12 april 2017.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.

