Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, är en självständig barn- och
ungdomsorganisation med ca 6 500 medlemmar. SAU arbetar nära Svenska
Alliansmissionen och stödjer församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet. SAU
har 8 centralt anställda på kontoret i Jönköping som arbetar med UV-scout,
Musik, Barn- och Ungdomsverksamhet i olika former.
Just nu söker vi

Bidragshandläggare 20%
Som Bidragshandläggare ansvarar du tillsammans med Kontorschefen för SAU:s olika
bidragsansökningar. Du handlägger SAU:s bidragsansökningar, genomför interna revisioner och tar fram
underlag för vår medlems- och verksamhetsstatistik. Vidare stöttar du våra lokalföreningar i
föreningsbildande och föreningsutveckling och håller kontakt med myndigheter/organisationer som är av
intresse för SAU. Som Bidragshandläggare på SAU är du med och skapar förutsättningar för vår
omfattande verksamhet bland barn och unga. En verksamhet som bedrivs utifrån ett ideellt fokus där
medlemmarna ges tillfälle att vara med och påverka organisationen.
Närmast överordnad är SAU:s Kontorschef.
Bidragshandläggaren:
Är bekännande kristen och tillhör en lokal församling.
Har relevant utbildning och/eller erfarenhet inom administration.
Har förståelse för hur idéburna organisationer med stort ideellt engagemang fungerar.
Har gärna erfarenhet av föreningsliv och styrelsearbete.
Har kunskaper/vana av att arbeta i Excel.
Vi söker dig som är en god administratör och kan arbeta metodiskt. Du trivs med att arbeta strukturerat
och beskrivs troligen som noggrann och ansvarstagande. Vidare är du självständig, pålitlig och lyhörd.
Du är kommunikativ, vårdar och utvecklar SAU:s kontakter med lokalföreningar och
myndigheter/organisationer.
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 tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Ellen Larsson, Vikarierande kontorschef SAU: ellen.larsson@sau.nu, tel: 0733 81 49 14.
Jacob Carlzon, Generalsekreterare SAU. jacob.carlzon@sau.nu
Vi undanber oss vänligen men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varaktighet:
Omfattning: 20%
Tillträde: Snarast, efter överenskommelse
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan.
Lön:
Individuell lönesättning.
Ansökan:
Sista ansökningsdag: 2018-12-31
Ansökan tillsammans med CV skickas till:
Svenska Alliansmissionens Ungdom
Att. Ellen Larsson
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
Eller via e-post: info@sau.nu. Märk din ansökan ”Bidragshandläggare”.
Läs mer om oss och vår verksamhet på www.sau.nu

