Ekonomi- och medlemsansvarig till Sörmlandsleden
Sörmlandsleden är en ca 100 mil lång vandringsled som ringlar sig genom Sörmlands naturoch kulturlandskap. Leden drivs av Föreningen Sörmlandsleden som är en ideell förening där
ungefär 200 volontärer ser till att ledens alla etapper håller en hög standard. Verksamheten
styrs av en styrelse och har en organisation med en heltidsanställd underhållsansvarig och
ett kansli i Oxelösund med två deltidsarbetande. Föreningen finansieras i huvudsak av
Sörmlandsledens ca 8 000 medlemmar, bidrag från kommuner där leden går, Länsstyrelsen i
Södermanland och Stockholm, Region Sörmland samt sponsorer.
Huvudsakliga ansvarsområden
För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarsfull, strukturerad, ordningsam, flexibel och inte
minst serviceinriktad. Att kunna uttrycka sig enkelt och målgruppsinriktat i olika
kommunikationskanaler är också viktigt. Rollen som ekonomi- och medlemsansvarig innebär
många kontaktytor och du förväntas bistå föreningen i det vardagliga och praktiska arbetet
för att skapa bästa möjliga effektivitet och flexibilitet.
Som Ekonomi- och medlemsansvarig på Sörmlandsleden ansvarar du för:
•
•
•
•

… löpande bokföring
… löner
… medlemshantering
… arbetet med sponsorer och bidragsansökningar

I tjänsten ingår också många olika administrativa arbetsuppgifter som till exempel
uppdatering och utveckling av hemsida, föreningens webbshop och dokumentation. Du
kommer vara ett aktivt stöd till Sörmlandsledens styrelse, medarbetare, volontärer och
medlemmar. Styrelsens ordförande är din uppdragsgivare.
Utbildning/Arbetslivserfarenhet/Intresse
Gymnasial utbildning och några års relevant arbetslivserfarenhet är ett krav. Utbildning inom
ekonomi samt kunskap om olika administrativa verktyg är meriterande. Har du ett
friluftsintresse och gillar vandring på Sörmlandsleden är det en fördel i arbetet.
Språkkunskaper
Svenska flytande i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska.
Ansökan
Omfattning: Deltid, 50 %.
Tillträde: Snarast möjligt.
Arbetsplatsadress: Järntorget, Oxelösund
Ansökan: Maila CV och personligt brev till: kansliet@sormlandsleden.se
Sista ansökningsdag: 8 november. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan
sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, ordförande Sörmlandsleden, telefon: 070-588 89 33,
e-post: nilsson.elisabeth1@outlook.com

