Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall söker en
Ekonomi-/löneansvarig medarbetare
Om skolan
Skvaderns gymnasieskola är en fristående gymnasieskola i Sundsvall grundad 2002.
Huvudman är Norrlidens Kunskapscentrum AB som ägs av personal som arbetar på skolan.
Skolan har ca 540 elever och 50 anställda. Skvaderns gymnasieskola har estetisk profil och
hälsoprofil och har som ambition att alla elever ska få möjlighet att utvecklas inom estetik
och hälsa. Skolans lärandemiljö skiljer sig från de flesta andra skolors. Vi arbetar med
kurskoncentration och långa arbetspass. Dessutom har alla elever en fast plats i arbetsrum
med 4-10 elever/rum. Skolan har historiskt uppnått goda resultat och är ett attraktivt
studiealternativ för ungdomar i regionen som väljer gymnasieutbildning.
Om tjänsten
Är du en ekonom som drivs av att förbättra och förändra? Gillar du att samarbeta med
kollegor för att nå gemensamma mål? Är du en person som har förmågan att se möjligheter
och lösningar? Då har vi utmaningen för dig! Välkommen att söka tjänsten som ekonomi/löneansvarig medarbetare på Skvaderns gymnasieskola.
Som ekonom erbjuds du en bred tjänst där du bland annat kommer att ansvara för löpande
ekonomiarbete såsom leverantörs- och kundreskontra, bokföring, månadsavstämningar av
konton, budgetarbete samt löpande lönearbete för ca 60 löner. Vi förväntar oss att du ska
kunna svara på lönerelaterade frågor, avtalstolkning m.m. tillsammans med rektorn och
Vd:n.
Dessutom tillkommer övriga förekommande arbetsuppgifter på en gymnasieskola.
Vi förväntar oss att du är serviceinriktad, flexibel, är noggrann och har god
samarbetsförmåga. Förmåga att arbeta självständigt och är initiativrik samt att du att har
några års erfarenhet utav lönearbete och ekonomi. Det är ett krav att du är en van
datoranvändare med en god förmåga att använda datorbaserade administrativa verktyg t. ex.
Visma.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är ekonom med relevant arbetslivserfarenhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är självgående,
handlingskraftig, välorganiserad och strukturerad. Din personlighet präglas av god
kommunikation och hög integritet.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare. 100%
Om anställningen
- Anställningsform: Tillsvidare, 100%.
- Tillträde: 2020-08-10 eller enligt överenskommelse
- Sista ansökningsdag: Snarast dock senast 2020-04-12
- Kontaktpersoner: Yvonne Lögdal, löne- och ekonomiansvarig 060-64 49 03,
yvonne.logdal@skvadern.nu
Om du har frågor om tjänsten kan du vända dig till rektor Trevor
Fisher, trevor.fisher@skvadern.nu, tel. 070-327 19 78.
Din ansökan och examensbevis skickas till Skvaderns gymnasieskola, Kungsvägen 21, 856 40
Sundsvall eller mailas till yvonne.logdal@skvadern.nu.

