Mariehamns Församling lediganslår en ordinarie befa ning som

EKONOMICHEF
Mariehamns församling är en del av Ålands prosteri inom Borgå s i Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland. Till församlingen hör alla kyrkomedlemmar bosa a i Mariehamn. Till församlingen hör
kyrkorna S:t Göran, S:t Johannes och S:t Mårten. Vi driver även en lägergårdsverksamhet och
upprä håller begravningsplats med e llhörande kapell. Församlingen har en god ekonomi och
verksamheterna utvecklas fortlöpande. Vi sysselsä er ca 40 anställda på helårsbasis, er under
sommaren.
Ekonomichefen anställs av kyrkorådet och är underställd kyrkoherden.
I tjänsten ingår:
- Beredning av ärenden inför kyrkorådet inom ekonomichefens ansvarsområde.
- Ansvar för budgetprocess, bokslutsarbete och prognoser.
- Löpande medelsförvaltning, betalningsrörelse samt ekonomiska planer.
- Övergripande IT-ansvar och datasäkerhet.
- Övergripande ansvar för församlingens fas gheter och gravgård.
- Förmansansvar för bokföraren samt för 3 förmän, inom fas ghetsskötsel, begravningsplats samt
lägergård.
Vi söker dig som:
- Har god administra v förmåga, gärna med erfarenhet av kyrklig eller annan förvaltning.
- Har erfarenhet av prak skt jobb med budget och bokslutsarbete.
- Har god samarbetsförmåga och erfarenhet av ledarskap.
- Är exibel, posi v, ini a vtagande och gärna vill utveckla ru ner och arbetssä .
Formella kompetenskrav:
Avlagd lämplig examen på universitetsnivå (högre högskoleutbildning), eller därmed jämförbar
utbildningsnivå, samt ha förtrogenhet med ekonomiska och administra va uppgi er, bokföring samt
teknisk kännedom inom IT.
Anställning i Mariehamns församling förutsä er medlemskap i Finlands evl-luth kyrka. De sökande
kan vid behov uppmanas a genomgå lämplighetstest och angivande av referenser är e krav.
Tillträde: 1.2.2022 eller enligt överenskommelse, llsvidare. Prövo d 6 månader.
Lön: Enligt kyrkans avtal för högsta ledningen J20 (3 316,04 - 4 352,54€) Fastställs slutligt u från
kompetens och digare erfarenhet.
Skri liga ansökningar med CV och referenser riktas ll:
Kyrkorådet i Mariehamns Församling
Östra Esplanadgatan 6,
22100 Mariehamn
eller ll: mariehamns.forsamling@evl.
Och ska vara församlingen llhanda senast den 17.12.2021 kl 15.00
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Närmare upplysningar kring arbetsuppgi erna ger kyrkoherde Mari Puska, eller personalsekreterare
Johan Lindholm på telefon: (Växel) *5360

