Öregrunds golfklubb söker ekonomiassistent på deltid 75%
Öregrunds golfklubb ligger i en vacker roslagsnatur mellan Östhammar och Öregrund. Vi har
ca 1200 medlemmar samt ca 4500 greenfeegäster som besöker oss varje säsong. Förutom
vår 18-hålsbana och en korthålsbana med 6 hål har vi en Padelbana som nyttjas väldigt
mycket under sommarmånaderna. I år har vi fått igång en uppskattad juniorverksamhet med
ett stort antal juniorer och vår seniorverksamhet är unik med ca 120 personer som är med på
träning, gympa och golfspel varje vecka. Vi har en restaurang som drivs av en utomstående
krögare. Läs mer om oss på www.oregrundsgk.com

Beskrivning av tjänsten
I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta med en golfklubbs löpande bokföring,
avstämningar och vara delaktig i bokslut.
Du som söker har gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande
utbildning. Du har mångårig erfarenhet av att arbeta med ekonomi och redovisning, har goda
kunskaper i Officepaketet och det är meriterande om du har erfarenhet från datasystemen
Fortnox och Visma.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat;
•
•
•
•
•
•

Löpande bokföring och avstämningar
Kassaredovisningar
In-och utbetalningar
Fakturering
Kund- och leverantörsreskontra
Medlemshantering

I ditt arbete är du noggrann, ansvarstagande och självgående. Du är van vid att självständigt
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I rollen ingår många
kontakter, både internt och externt, och därför är din goda samarbets- och kommunikationsförmåga viktig. Personliga egenskaper så som positiv, engagerad och serviceinriktad är
förutsättningar för att lyckas i rollen. Är du golfspelare eller känner till golf är det ett extra plus
då du kan få rycka in i receptionen som avbytare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tjänsten är på 75%
deltid och ska anpassas till uppdragen med en så kallad årsarbetstid med möjlighet till heltid.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Din arbetsplats är på Öregrunds golfklubbs kansli.
Din ansökan vill vi att du skickar senast 2019-12-12 till Öregrunds GK, Sandviks Gård,
742 91 Östhammar eller till lena.lantz@oregrundsgk.com.
Mer information om tjänsten får du om du kontaktar klubbchef Lena Lantz på telefon
072-504 69 71 eller via e-post: lena.lantz@oregrundsgk.com.

