Redovisningsansvarig
Läkare i Världen söker en ansvarsfull och samhällsintresserad person till vårt kansli i
Stockholm. Genom såväl operativt som strategiskt arbete med organisationens ekonomi
kommer du att spela en avgörande roll för att vårt arbete för mänskliga rättigheter bedrivs på
bästa sätt och själv få stora möjligheter att utvecklas och göra skillnad på riktigt.
Trivs du med att arbeta i en organisation med intensiv agenda, en engagerande kultur och
ambitiösa kollegor kan detta vara rollen för dig! Vi söker en person som vill jobba mellan
50-80% hos oss. Innehållet anpassas givetvis efter arbetstiden.
Tjänsten som redovisningsansvarig är ny och innebär en utökning vi gör när nu vår nuvarande
organisationssekreterare (som också ansvarat för redovisning) slutar och vi samtidigt ska
utöka organisationen med flera tjänster.

Vad ska du göra?
I grunden ansvarar du för den löpande bokföringen och löner samt redovisningar och viss
administration. Detta omfattar bland annat:
● Budgetuppföljning, både av enskilda projekt och av helheten
● Ekonomisk rapportering (inklusive årsredovisning, deklarationer och
projektredovisningar) till styrelse, externa finansiärer, kontrollorgan, myndigheter
samt det internationella nätverket
● Vara delaktig och bistå generalsekreterare och ansvariga vid budgetering av löpande
och projektfinansierad verksamhet.
● Vid mer än 50 procents arbetstid tillkommer: Löpande HR-uppgifter, t ex statistik över
frånvaro och löner m.m.

Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en idéburen verksamhet, är lösningsorienterad, mån om din egen och
andras arbetsmiljö och så strukturerad att du kan hantera de prioriteringar ett deltidsarbete
innebär. Du ska kunna leverera i en projektstyrd organisation och ansvara för att ekonomi och
redovisningar sköts enligt bästa standard och så att givare, volontärer och styrelsen kan känna
sig trygga med att vi förvaltar och utvecklar deras förtroende på bästa sätt.
Vi tror att du har några års arbetslivserfarenhet med utbildning inom företagsekonomi.
Troligen har du redan arbetat som redovisningsekonom eller ekonomiassistent med liknande
uppgifter. Du har med fördel erfarenhet av att arbeta i Fortnox samt av att göra uppgifter som

deklaration och årsbokslut. Kunskaper inom personalvetenskap är också relevant men vi är
öppna för att du berättar för oss varför just din kompetens skulle vara en fördel.

Ansökan och villkor
Tjänsten är på deltid enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Som ideell organisation ligger våra löner i nivå med andra organisationer av vår storlek. Vi
har kollektivavtal med Fremia/Unionen - Akademikerförbunden.
Välkommen med din ansökan där du också uppger löneanspråk och bifogar personligt brev
samt ett kortfattat CV till ansokan@lakareivarlden.se, uppge “Redovisningsansvarig” i
ämnesraden.
Sista ansökningsdag är 30 juli. OBS! Vi tillämpar löpande intervjuer och kan komma att
tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, så vänta inte om du är intresserad.
Önskat tillträde är i augusti, dock senast 1 september.
Har du frågor om själva tjänsten är du välkommen att kontakta personalansvarig Lena
Thurang, gärna via e-post på lena.thurang@lakareivarlden.se.
Läkare i Världen Sverige grundades 1991 och är en del av det internationella nätverket Médecins du
Monde. Tillsammans driver nätverket mellan 300 och 400 hälso- och sjukvårdsprojekt i mellan 70 och
80 länder varje år. Vi är en ideell människorättsorganisation som slåss för allas rätt till vård. I Sverige
bistår vi särskilt utsatta människor med stöd, vård och råd. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.
Läkare i Världen har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler. Läs mer på
lakareivarlden.se

