Business controller till Vaxholms stad
Om arbetsplatsen
Vaxholms stad är en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholmsområdet. Du kommer att ges
möjligheten att utvecklas brett inom controlling. Om du är intresserad av att arbeta i en kreativ miljö
med möjlighet att driva egna idéer från planering till genomförande har du mycket goda
förutsättningar att trivas hos oss. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående
utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare och omfattande samarbete med andra organisationer.
Tjänsten är placerad på Ekonomi- och upphandlingsenheten som består av åtta medarbetare. Du
kommer att ingå i ett team där alla är med och bidrar till att utveckla ekonomiprocesserna med
målsättning att uppfylla stadens vision.
Arbetsuppgifter
Rollen är bred och varierande och du kommer huvudsakligen att arbeta med:
-

Uppföljning och analys av nyckeltal
Ansvarig för budget, prognos och bokslutsprocessen
Agera ekonomiskt bollplank gentemot verksamheterna
Ekonomisk rapportering
Projektledning

Kvalifikationer
Du har relevant akademisk examen eller är i slutet av din utbildning. Vi söker dig som är målinriktad
och drivs av att utveckla och förbättra. Då rollen innebär nära samverkan med ett stort antal
medarbetare krävs förmågan att kunna samarbeta och att man är tydlig i sin kommunikation. Du ska
ha mycket god IT-vana. Du arbetar självständigt med förmåga att prioritera och strukturera ditt
arbete samt löser problem och arbetar utvecklingsinriktat. För att passa i rollen är det också viktigt
att du är driven, analytisk, flexibel, noggrann, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med både
kollegor och övriga verksamheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidare – provanställning tillämpas
Heltid
Månadslön
Välkommen att söka tjänsten!
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen som är
den 30 april.
Skicka din ansökan med CV, personligt brev och betyg till ekonomi@vaxholm.se
Kontaktinformation
Ekonomichef
Koray Kahruman
Tel: 073 707 54 69
koray.kahruman@vaxholm.se

