
 

 

 

Hålland 290 Tel:  0647 – 66 55 00        epost: info@aredalensfhsk.se              Bg 376-6953             
837 96  Undersåker            Fax: 0647 – 66 55 09       www.aredalensfhsk.se                    Org nr: 893202-2661        

 
 

 

 

 
 
 
Ekonomiansvarig 100 % 
 
 

    
Vill du tillsammans med oss utveckla Åredalens folkhögskola och ansvara för budget, bokslut och 
resursplanering?  
 
Arbetsuppgifter 
Tillsammans med rektor och skolans ledningsgrupp ansvarar du för planering och uppföljning av 
organisationens ekonomi. Du ger uppföljningsstöd till personer med delegerat budgetansvar samt 
övergripande redovisning till rektor och styrelse. Tjänsten innefattar även ett ansvar för rapportering till 
de myndigheter som efterfrågar uppgifter från skolan. Eventuellt innefattar tjänsten ett personalansvar. 
 
Förkunskaper och förväntan 
Vi tror att du 

 Har utbildning inom ekonomi/administration på högskolenivå. 

 Har erfarenhet av arbete med budget, uppföljning och bokslut. 

 Gärna har arbetat i någon organisation med utbildningsverksamhet t.ex. inom folkbildningen 

eller skola. 

 Delar EFS och Svenska kyrkans värdegrund. 

 Har en god förmåga att samarbeta nära med människor 

 Vill lära dig nya saker 

 
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta vid folkhögskola. 
 
Ansökan 
Din ansökan vill ha senast 2017-04-30 till ingemar@aredalensfhsk.se. 
 
Upplysningar lämnas av rektor Ingemar Forss, tel 0647-665510, alt 070-9815510 eller:  
ingemar@aredalensfhsk.se  
 
Anställning 
Tjänsten är tillsvidare och på 100 %. Vi önskar att anställningen börjar under hösten 2017, detta 
möjliggör en bra överlämning från nuvarande ekonomiansvarig. 
 
Kollektivavtal 
Vi tillämpar kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen branschkommitté Utbildning och Folkbildning.  
 
Allmän information om skolan 
Åredalens folkhögskola ligger högt beläget vid Indalsälven, ca 20 km öster om Åre. Skolan har ett brett 
kursutbud inom främst fjäll- & friluftsliv, tro- livs- & internationella frågor samt konst & skapande.  Totalt 
har skolan c:a 150 kursdeltagare på långa kurser samt c:a 20 engagerade medarbetare. Vi är en 
organisation som ständigt utvecklas och testar nya idéer på många områden. I vår verksamhet 
samarbetar vi med många olika samhällsorganisationer samt med civilsamhället. På vår hemsidan 
www.aredalensfhsk.se kan du läsa mer om skolan. 
 
Skolan är som juridisk person en ideell förening. I föreningen finns EFS-föreningar, andra föreningar 
och privatpersoner som väljer en styrelse på ett årsmöte. 
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