Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, är en självständig barn- och ungdomsorganisation med ca 8
500 medlemmar. SAU arbetar nära Svenska Alliansmissionen och stödjer församlingarnas barn- och
ungdomsverksamhet. SAU har 8 centralt anställda på kontoret i Jönköping som arbetar med UVscout, Musik, Barn- och Ungdomsverksamhet i olika former.
När vår Kontorschef snart går på föräldraledighet söker SAU nu en vikarierande

Kontorschef/Ekonom
Som Kontorschef leder du tillsammans med SAU:s Generalsekreterare det dagliga arbetet. Ni ansvarar
tillsammans med SAU-styrelsen för SAU:s totala arbete och SAU:s ekonomi, där dina ansvarsområden
framför allt rör ekonomi, administration och till viss del personal. Som Kontorschef på SAU får du vara
med och forma, ta ut riktning och skapa förutsättningar för vår omfattande verksamhet bland barn och
unga. Verksamheten bedrivs utifrån ett ideellt fokus där medlemmarna ges tillfälle att vara med och
påverka organisationen
Närmast överordnad är Generalsekreteraren och SAU-styrelsen.
I ditt arbete har du även stöd av en redovisningsekonom och en löneadministratör.
Kontorschefen:
Är bekännande kristen och tillhör en lokal församling.
Har relevant utbildning och/eller erfarenhet inom ekonomi och/eller administration.
Har förståelse för hur idéburna organisationer med stort ideellt engagemang fungerar.
Har gärna erfarenhet av en ledande befattning.
Vi söker dig som är en god organisatör och kan arbeta metodiskt. Du präglas av ett ekonomiskt
tänkande och drivs av att ge medarbetarna bra förutsättningarna för att kunna utföra sitt jobb på bästa
sätt.
Vidare är du noggrann, pålitlig och lyhörd.
Vi tror att du delar vår vision att bedriva högkvalitativ verksamhet för barn och unga, där din kompetens
blir en viktig pusselbit i vår organisation.
Upplysningar
För frågor eller ytterligare information om Kontorschefstjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Laura Lundström, Kontorschef SAU: laura.lundstrom@sau.nu, tel: 0733 81 49 14.
Sofia Svensson, Ordförande SAU. sofia.svensson@sau.nu
Vi undanber oss vänligen men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varaktighet:
Vikariat 70-100 %
Tillträde: Snarast, efter överenskommelse
Tom: 2019-08-31
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan.
Lön:
Individuell lönesättning.
Ansökan:
Sista ansökningsdag: 2018-02-21
Ansökan tillsammans med CV skickas till:
Svenska Alliansmissionens Ungdom
Att. Laura Lundström
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
Eller via e-post: info@sau.nu. Märk din ansökan ”Kontorschef”.
Läs mer om oss och vår verksamhet på www.sau.nu

