torsdag den 20 december 2012

EKONOMIASSISTENT/
ADMINISTRATÖR
Förbundet Unga Forskare är en ungdomsorganisation vars syfte är att ge unga förutsättningar
att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Vi är partipolitiskt och religiöst
obundna och arbetar efter konceptet "unga för unga" vilket betyder att det är unga som utför
såväl som deltar i all vår verksamhet. Läs mer på www.ungaforskare.org.
Vi söker en medarbetare som vill arbeta som ekonomiassistent/ administratör på vårt kansli.
Ekonomiarbetet innebär, med visst stöd från extern konsult, hantering av förbundets
bokföring, redovisning, löneutbetalning, visst budgetarbete och allmänna ekonomiuppgifter.
Administratörsarbetet innebär en övergripande organisering av kansliet samt
medlemshantering.
Huvudsakliga ansvarsområden
Löpande bokföring
Arbetsgivardeklaration & inkomstskattdeklaration
Avstämningar och kontroller
Rapporter och information
Årsbokslut och årsredovisning
Medlemshantering och årsrapportering
Profil- och kompetenskrav
Vi tror att du är gymnasieekonom eller har läst på t ex Frans Schartau, är KY (YH) -utbildad
eller har på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Vi tror vidare att du har erfarenhet
av att arbeta med bokföring och redovisning och att det du gör kännetecknas av noggrannhet
och ansvarskänsla.
Det är meriterande om du har erfarenhet av programmen Visma administration 1000 och
Visma lön 300.
Vi lägger särskild tonvikt vid att du har förmåga att självständigt fullfölja arbetsuppgifter och
att du kan ta egna initiativ. Arbetet innebär kommunikation med interna och externa
kontakter vilket kräver en god samarbetsförmåga och ett "servicetänk".
Villkor
Tillsvidareanställning (100 %), inleds med sex månaders provanställning. Individuell
lönesättning. Arbetet utgår från Förbundet Unga Forskares kansli på Lilla Frescativägen i
Stockholm. Kollektivavtal finns.
Ansökan & tillträde:
Skicka ett personligt brev och ett CV till rekrytering@ungaforskare.org senast 2013-01-30.
Vi behandlar ansökningar löpande så sök idag om du är intresserad!
Obs! Vi har inte möjlighet att behandla ansökningar på annat sätt än via e-post.
För frågor eller mer information kontakta vår generalsekreterare Daniel Madhani på 0736007715.
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