Kamrer/ekonom
Heltid

Tjänsten är en tillsvidareanställning, som kan komma att inledas med en
provanställningsperiod eller period med tidsbegränsad anställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• bokföring, månadsavstämningar
• fakturering, leverantörsreskontra
• budgetarbete, ekonomisk uppföljning, bokslut
• skattedeklarationer, momsavstämningar, skatteinbetalningar
• löneadministration
• olika typer av redovisningar och rapporter till t.ex. Folkbildningsrådet
Reglerad arbetstid enligt folkhögskolans kollektivavtal, 40 timmar per vecka alternativt
årsarbetstid 1 760 årstimmar vilket möjliggör friare arbetstidsförläggning. Dina närmaste
arbetskamrater på expeditionen är rektor, biträdande rektor och två kanslister.
Vi söker dig som
• har erfarenhet av ekonomiredovisning, löne- och bokslutsarbete
• har god datorvana
• har lämplig utbildning
• är utåtriktad och bekväm i rollen att möta deltagare med olika behov
• kan arbeta självständigt och i grupp
• delar skolans värdegrund
Erfarenhet av AGDA lön och Visma är meriterande.
Mellansels folkhögskola har en omsättning på c:a 35 miljoner kronor per år med ett
femtiotal anställda. Vi har en mycket låg personalomsättning trots att vi inte på något
sätt är löneledande. Det beror på att vi har en fantastisk personal som skapar en
härlig arbetsmiljö!
För ytterligare upplysningar, kontakta kamrer Veronica Vikström 0661-65 44 03 eller
rektor Thomas Wahlbom, tel. 0661-65 44 02.
Ansökan med referenser och löneanspråk skickas till
expedition.mellansel@folkbildning.net
Tillträdesdag: snarast, enligt överenskommelse.
Ansökan ska ha inkommit senast den 4 april 2018.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då vi avser att
genomföra anställningsintervjuer löpande.
Välkommen med din ansökan!

Rektor

Tingsan med kapellet i förgrunden
Mellansels folkhögskola ligger i Örnsköldsviks kommun, c:a 35 km från Örnsköldsviks centrum.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Svenska kyrkan och EFS, på kristen grund. Vid
skolan finns bl.a. följande utbildningar
Kantorsutbildning
Musiklinje med tre olika profiler:
gospel – rock – funk/fusion
Musikproducentutbildning

Allmänna kurser, Gymn och Grund
Baslinje
Trafiklinje med taxiprofil
Körakademin

PROFILMÅL
 Musik Vi har musikutbildning på olika nivåer och profilerar oss särskilt mot afroamerikansk
musik och kyrkans musik.
 Allmänna kurser Våra allmänna kurser präglas av individanpassat lärande.
 Studerande med särskilda behov Vi erbjuder utbildning med social habilitering för
studerande med olika typer av funktionsnedsättning.
 Flexibel studiegång Vi utgår i så hög grad som möjligt från individens behov när det gäller
studiernas utformning. Hela kurser eller vissa moment kan studeras på distans.
 Kristen profil uttrycks i värdegrund och verksamhet. Vi erbjuder gudstjänster, andakter och
samtalstillfällen med en skolpräst som själavårdare och inspiratör
 Välkomnande miljö Vi har en öppen och nära gemenskap i drogfri miljö.
KVALITETSMÅL
 Kursverksamhet av hög kvalitet, profilerad utifrån varje linjes/kurs särskilda inriktning, så att
varje deltagare får sina utbildningsbehov tillgodosedda.
 En folkbildande miljö för deltagare och personal som stimulerar till
- formulering av livsfrågor
- personlig utveckling, eget kunskapssökande och egna initiativ
- ansvarstagande i demokrati- och jämställdhetsfrågor
- engagemang i hälso- och miljöfrågor
- internationell och mångkulturell förståelse.
 En god psykosocial och fysisk arbetsmiljö.
 En mötesplats och ett kulturcentrum för bygden.
 Studerande och anställda från olika kulturer.
 Olika åldersgrupper arbetar tillsammans (både personal och studerande).
 Utbildningar på många nivåer som passar under olika perioder i livet.
 Utrymme för personer med funktionsnedsättning både bland studerande och personal.

