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Ekonomiassistent med start omgående 
 
Har du erfarenhet av ekonomi och vill arbeta i en härlig miljö? Är du kanske student eller i början på 
din karriär och vill skaffa erfarenhet inom ekonomiarbete? 
 
Som ekonomiassistent hos Sveriges Hundungdom kommer du att sköta organisationens ekonomi. Arbetet 
innebär löpande bokföring, in- och utbetalningar, avstämningar och löneadministration. Vi arbetar i 
programmet Visma. 
 
Du har minst en gymnasieutbildning inom ekonomi med eventuellt påbyggnad och kanske även tidigare 
erfarenhet från en ekonomiavdelning. Din initiativrikedom kommer tillsammans med din nyfikenhet 
och förmåga att snabbt ta till dig ny information att bidra till din utveckling på arbetet! Det är viktigt att 
du är organiserad och noggrann i ditt arbete. Du förstår att verksamhet och ekonomi hänger samman 
och kommer att vara en viktig lagspelare på ett litet kansli där alla hjälps åt. Det kan därför bland annat 
innebära att du även kan få hjälpa till i organisationens dagliga arbete med exempelvis 
medlemshantering och aktiviteter.   
 
Arbetstiderna är flexibla. Vill du kombinera med studier eller annat arbete så passar detta arbete perfekt! 
Tjänsten är 65 % med start omgående, eller efter överenskommelse.  
 
Sista ansökningsdagen är den 3 april. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden och 
platsen kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vårt kontor ligger i Rinkeby, ca 7 min gångväg från T-
banan. Vi kommer dock byta lokaler i månadsskiftet augusti-september 2017, till Rotebro (Sollentuna).  
Skicka din ansökan med CV samt personligt brev till: marta.brandts@skk.se  
 
Vid frågor kontakta:  
Sveriges Hundungdom, 
Märta Brandts, marta.brandts@skk.se  
Telefon: 08 - 795 30 85 
 
 
Sveriges Hundungdom är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund. Vi vänder oss framförallt till ungdomar mellan 6 
och 25 år. Vi arbetar för att unga ska kunna träffa andra i samma ålder och ha kul tillsammans med sina hundar. I 
Sveriges Hundungdom kan ungdomar träna, tävla och utbilda sig inom hund och föreningsteknik. Vi har ungefär 7500 
medlemmar och 60 lokalklubbar över landet. Sveriges Hundungdom är en organisation av unga, för unga. 
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