Svalövsbygdens pastorat söker Ekonom, 100%, med arbetsledaransvar
Vår nuvarande kamrer går i pension och vi söker nu hennes efterträdare. Du kommer ingå i ett
arbetslag med ca 30 stycken entusiastiska och engagerade medarbetare. Du som söker har
universitets eller högskoleutbildning med ekonomisk inriktning och har flera års arbetslivserfarenhet
inom området. Som ekonom i vårt pastorat kommer du att planera, leda och följa upp det löpande
arbetet med pastoratets ekonomi.
Några huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för den ekonomiska biten i pastoratet såsom budget, bokslut och
ekonomiadministration. Du ansvarar för den ekonomiska redovisningen, deklarationer och
statistikuppgifter. Du är arbetsledare för kanslipersonalen, som idag är 3 stycken. Det ingår även i
tjänsten att vara behjälplig i olika HR relaterade ärenden som t ex avtal och rekryteringsfrågor.
Du kommer även vara föredragande i Kyrkorådet och Kyrkorådets arbetsutskott i frågor som rör
verksamheten samt övrigt förekommande arbetsuppgifter i ekonomitjänst.
Du tycker om att arbeta verksamhetsnära och att det material du levererar alltid är av god kvalité. Du
är initiativrik, flexibel och positiv. Du har lätt för att skapa strukturer i ditt arbete och du gillar
utmaningen i att både utveckla och förbättra processer själv och tillsammans med andra. Du är
lyhörd och har en god pedagogisk förmåga, speciellt när det gäller att förklara samband mellan
ekonomi och verksamhet för andra. Du är underställd kyrkoherden.
Om Svalövsbygdens pastorat
Svalövsbygdens pastorat består av tre församlingar (Svalöv, Billeberga-Sireköpinge och Teckomatorp)
och omfattar nio kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och församlingslokaler. Svalöv ligger inom
rimligt pendlingsavstånd från Helsingborg i norr till Malmö i söder. Kansliet, för hela pastoratet, ligger
centralt i Svalöv med gångavstånd till den nya tågstationen som snart öppnas för trafik.
Övrigt
Det är meriterande om du känner till Svenskakyrkan som organisation och har erfarenhet av något av
Svenskakyrkans ekonomisystem som t ex FAS.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning för tjänsten.
Varaktighet: Tillsvidare/heltid.
Tillträde: 1 maj 2021
Välkommen med dina ansökningshandlingar inkl CV, personligt brev
och referenser senast 2021-01-10 till: eva.durholt@svenskakyrkan.se
För ytterligare upplysningar kontakta:
Kamrer Eva Olsson tel: 0418-667704
Kyrkoherde Anna Åberg tel: 0418-667703

