
              

JOKKMOKKS KOMMUN 

Jokkmokks kommun söker

Vikariat Ekonom
Ref nr 38/2017
 
En av våra medarbetare på ekonomifunktionen ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie för henne till
årsskiftet 2018/2019. 

Arbetsuppgifter 
Som en av medarbetarna på ekonomifunktionen kommer du att arbeta med varierande ekonomiska uppgifter. 
Fördjupade  utredningar  inom  särskilt  utsedda  områden  kan  komma  att  ingå.  Arbetsuppgifterna  gäller  dels
kommunförvaltningen som helhet och dels att fungera som stöd till de enskilda verksamheterna i ekonomiska
frågor. Du kommer t ex. att ha hand om återsökning av kommunens ersättningar från Migrationsverket, vara
delaktig i  delårs-  och årsbokslut,  avstämningar av balanskonton.  Arbetet  sker  både självständigt  och i  nära
samarbete med kollegorna på ekonomifunktionen.

Kvalifikationer 
Vi vill att du har lämplig ekonomisk utbildning eller kunskaper som vi bedömer passande för arbetsuppgifterna
och erfarenhet av arbete inom ekonomiområdet. Vi värdesätter att du är ansvarsfull, gillar att ta initiativ, är
självgående  och  flexibel.  Förutom att  du  har  lätt  för  att  samarbeta  så  är  du  inte  främmande för  att  arbeta
självständigt när så krävs.

Övrigt
Jokkmokks kommun eftersträvar  jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell  mångfald i  vår  verksamhet.
Kunskaper i samiska språket och om den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund ska genomsyra
all  verksamhet i Jokkmokks kommun där  våra ledord är  respekt,  lika värde,  ansvar,  mod, engagemang och
kompetens.  

Tillträde/varaktighet 
Heltid, vikariat tom 2018-12-31 med tillträde snarast möjligt.

Lön 
Månadslön, Jokkmokks kommun tillämpar individuell lönesättning

Information om tjänsten 
Annika Almqvist 
Ekonomichef
0971-17213, 072-223 72 13
annika.almqvist@jokkmokk.se

Fackliga representanter nås via kommunens växel, tfn 0971-17 000

Vi undanber oss säljsamtal! 

Ansökan 
Ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk samt angivande av aktuellt referensnummer skall ha
inkommit senast 2017-04-17. Ansökan sker endast via www.offentligajobb.se 

För mer information se www.jokkmokk.se

Jokkmokk är en turist- och besöksnäringskommun vid polcirkeln i hjärtat av Lappland. Att 
arbeta, bo och leva i det norrbottniska inlandet innebär i hög grad att du aktivt kan utveckla en 
livsstil som till stor del bygger på trygghet och en verklig upplevelse av orörd natur. I Jokkmokk
har du genuina möjligheter att på ett naturligt och enkelt sätt vidareutveckla ditt intresse för 
friluftslivet såsom fiske, jakt, vandring, skoter, skidor m.m. i en fjällnära och rofylld miljö, såväl 
sommar som vinter. Vill du emellanåt uppleva ”uteliv i storstaden” är Stockholm bara cirka tre 
timmar bort! Vi brukar säga att Jokkmokk är den naturliga kommunen, där alla ryms!
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