Volontärtjänst

Ekonomiansvarig 6h/v
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en ideell stiftelse som drivs av engagerade volontärer. Nu har
du chans att bli en del av vårt fantastiska team! Vi söker dig som vill engagera dig för att fler barn och
unga ska få möjlighet att påverka sin framtid med hjälp av utbildning.
Som ekonomiansvarig på stiftelsen tillhör du kärnan i vårt operativa team som tillsammans
upprätthåller det förtroende våra givare gett oss och säkrar en ljusare framtid för många utsatta
ungdomar.
Varför man ska engagera sig hos just oss
I en mindre organisation som vår är du som volontär med där det händer, du får full inblick i vad
pengarna går till och du kan på nära håll följa våra program! Du är en viktig del av stiftelsen och vet
vad det är du bidrar till. Vi är ett trevligt ideellt team som hjälps åt och vi har roligt tillsammans.
Någon dag i veckan försöker vi sitta tillsamman på vårt fina kontor på Artillerigatan i Stockholm (som
vi lånar helt gratis av ett partnerföretag) men det går också bra att utföra sitt uppdrag hemifrån.
Stiftelsen är i en utvecklingsfas så vi har mycket spännande att se fram emot :-)
Uppdraget
I rollen som ekonomiansvarig är du kontaktperson gentemot stiftelsens bokföringsbyrå och revisor
och säkrar att de får rätt underlag. I uppdraget ingår att skicka betalunderlag till givare, registrera
kundfakturor i Fortnox, registrera gåvor i Sugar, upprätthålla månadsbokslut och godkänna
leverantörsfakturor. Tillsammans med vår generalsekreterare tar du fram underlag till styrelsemöten
och vid stiftelsens event har du en övergripande koll på ekonomin.
Då stiftelsen innehar 90-konto och är medlemmar i GIVA är det en viktig uppgift att förse dem och
Svensk Insamlingskontroll med de ekonomiska uppgifter och rapporter de önskar.
Vem är du
Vi ser gärna att du har arbetat med ekonomiadministrativa uppgifter och har erfarenhet av något
ekonomiprogram. Du förstår vikten av att siffror och registreringar blir rätt och du har en känsla för
detaljer och strukturer. Vi tror att du kan arbeta ganska självständigt och gillar eget ansvar samtidigt
som du vill vara en del av ett team.
Övrigt
Vi tror att uppdraget tar ungefär 6 timmar i veckan, vid bokslut och event blir det mer att göra, vill du
engagera dig mer finns det alltid saker att ta tag i!
Då vår nuvarande ekonomiansvarig kommer vara behjälplig vid starten och även finnas för frågor
framöver så tror vi att det för rätt person kommer gå smidigt att sätta sig in i uppgifterna.
Uppdraget är tills vidare eller så länge det känns kul och meningsfullt för båda parter.
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Nyfiken
Varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Lisa Stenport med dina frågor.
Mejl: lisa.stenport@zbfoundation.se
Ansökan skickas till:
lisa.stenport@zbfoundation.se
Märk ansökan med “Ekonomiansvarig”.

Om Zelmerlöw & Björkman Foundation
Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, därför arbetar Zelmerlöw & Björkman
Foundation outtröttligt för att ungdomar ska få gå i skolan och uppfylla sina framtidsdrömmar.
Trots att utbildning är en mänsklig rättighet är det över 138 miljoner ungdomar världen över som inte
går i skolan i dag. Därför finansierar och utvecklar vi Kenswed Academy; en fristad för utsatta
ungdomar i området Ngong Hills i Kenya.
Kenswed Academy består idag av en gymnasieskola, ett internat, ett stipendieprogram till högre
utbildning, en yrkesskola och en mödra- och hälsovårdsklinik. Vår vision är att alla ungdomar ska få
tillgång till utbildning. Vi vill bryta fattigdomsspiralen och ge fler chansen att påverka sin framtid med
hjälp av utbildning som leder till arbete och självförsörjning.
Läs mer om vårt arbete här

Zelmerlöw & Björkman Foundation, Tel: 08-640 85 40 hello@zbfoundation.se, www.zbfoundation.se

