
 
söker 

en ekonom 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i medlemskommunerna 

Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Räddningstjänsten Västra Blekinge har en heltidskår, fem deltidskårer och ett 

räddningsvärn. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och kan jämföras med ett bolag. Räddningstjänsten 

har ca 160 medarbetare och en omslutning på ca 50 Mkr.  

 

Som ekonom kommer du att ingå i administrationsenheten, som även består av en löne-/ekonomiassistent samt en  

HR-Specialist som leder arbetet. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att  

själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. 

 

 

Arbetsuppgifter: Som ekonom har du det övergripande ansvaret för att planera, leda och vidareutveckla 

Räddningstjänstens ekonomiska processer. Allt ifrån den ekonomiska planeringen, 

budgetprocessen och löpande uppföljning till upprättande av delårsbokslut och 

årsredovisning. Presentera och förklara det ekonomiska läget, sammanställa statistik 

samt medverka i den övergripande resurssamordningen. Ett prioriterat område är arbetet 

med uppföljning av projekt samt arbete med nyckeltal och jämförelseanalyser.  

Andra arbetsuppgifter som förekommer är att vara sekreterare till direktionen, 

upphandlingsansvarig, försäkringsfrågor samt medverka vid kommunikation på 

hemsida/intranät och sociala medier. Du kommer även att vara backup vid 

lönehantering, diarium och växelfunktion.  

 

Kvalifikationer: Vi söker dig som har en examen i civilekonomi eller har motsvarande kvalifikationer som 

vi bedömer som likvärdiga. B-körkort är ett krav. Du har goda kunskaper i excel och 

erfarenhet från Hogias ekonomi/lönesystem ses som en merit. Vi ser det som 

meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. 

 

För att trivas i rollen som ekonom skall du vara flexibel och tycka om varierande 

arbetsuppgifter. Du är prestigelös och drar nytta av fördelarna med lagarbete. Som 

person är du öppen, utåtriktad och har lätt för att kommunicera och samarbeta med 

människor både inom och utom organisationen. Du har även en god analytisk förmåga 

och förmågan att se och förklara kopplingen mellan ekonomi och verksamhet.   

Andra egenskaper som vi värdesätter är att du har ett systematiskt arbetssätt, förmåga 

att följa upp, är resultatfokuserad och har en helhetssyn på verksamheten. Det är även 

viktigt att du som person kan skapa strukturer samt är engagerad, noggrann och 

ansvarstagande.  Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. 

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

 

Placering:   Brandstationen, Karlshamn 

 

Anställningsform: Heltid och tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.  

 

Lön:  Enligt avtal. 

 

Tillträdesdag:  Enligt överenskommelse. 

 



 
Upplysningar:  Kenneth Jensen, Förbundschef, tfn: 0454-30 51 01 

  Sandra Bohlin, HR-Specialist, tfn: 0454-30 51 24   

  Christer Amundsson, facklig företrädare Vision, tfn: 0454-30 51 07 

 

Vill du veta mer om räddningstjänsten besök gärna vår hemsida www.raddning.com. För 

upplysningar om kommunerna hänvisar vi till hemsidorna www.karlshamn.se, 

www.olofstrom.se och www.solvesborg.se  

 

Ansökan med personligt brev, meritsammanställning (CV) samt betygskopior skall vara Räddningstjänsten Västra 

Blekinge tillhanda senast 2015-06-10. Vi tillämpar löpande rekrytering under ansökningsperioden, skicka gärna in din 

ansökan omedelbart.  

Adresseras: Räddningstjänsten Västra Blekinge, ATT: Sandra Bohlin, Rörvägen 2, 374 32 Karlshamn  

eller e-post: administration@raddning.com 

 

Välkommen med din ansökan! 
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