
 
 
ABF Stockholm söker erfaren Controller till ekonomiavdelningen 
 
Nu söker vi en kunnig och driven controller som tror på samhällsförändring genom bildning och 
kultur! Som controller på ABF Stockholm ingår du i ekonomiavdelningen och rapporterar till 
koncernens ekonomichef. Avdelningen är en stabsfunktion med uppdrag att stödja, utveckla 
och garantera ekonomifunktionen. Detta genom att arbeta med ekonomistyrning, 
internkontroll, ekonomiska beslutsunderlag, ekonomisk riskbedömning och finansiell 
förvaltning. 
 
Avdelningen hanterar ekonomiadministrationen för ABF Stockholm, Cirkeln Servering AB, 
Elvira Kunskapsutveckling och konsoliderar koncernen där även AB ABF-Huset ingår. Totalt 
omsätter koncernen 225 MSEK. Som controller kommer du att arbeta nära samtliga 
verksamheter och förväntas trivas i att röra dig mellan olika slags finansieringsmodeller, 
verksamhetsformer och -villkor. 
 
Tjänsten innebär  

• Ekonomisk controlling för koncernen som helhet och för respektive kostnadsställe.  
• Stöd i redovisning och rapportering. Detta för såväl månadsbokslut som årsredovisning. 
• Samverkan med Personalavdelningen.  
• Stöd till beslutsfattare, resultatansvariga chefer och medarbetare i verksamheterna. 
• Framtagande av budgetunderlag och budgetsammanställningar. 
• Bearbeta och ta fram underlag.  
• Stöd till chefer gällande kalkylering av nya projekt, anbud och budget. 
• Operativ samordning med SamC/annan utförare av ekonomiadministration. 

Du behöver vara relationsbyggande, ha hög kommunikativ och pedagogisk förmåga att förklara 
orsakssamband mellan verksamhet och ekonomi samt de processer som sker inom 
ekonomifunktionen. För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha flera års erfarenhet av 
arbete med controlling, redovisning och erfarenhet av att ta del i att ansvara för en 
ekonomiavdelnings arbete samt att självständigt planera och utveckla arbetet. Du får gärna ha 
erfarenhet av redovisning inom något studieförbund eller annat jämförbart. 
 
Krav som skall uppfyllas 

• Du förväntas dela arbetarrörelsens grundläggande värderingar och ABF Stockholms 
vision och strategiska mål och bidra till att lyfta ABF Stockholm mot framtiden. 

• Du ska ha flera års erfarenheter och/eller kunskaper som bedöms relevanta för tjänsten. 
• Du ska ha erfarenhet från tidigare controlling med relevant inriktning och 

arbetsuppgifter.  
• Du ska kunna kommunicera tydligt och pedagogiskt, såväl muntligt som skriftligt. 

  



 
 
Krav som bör uppfyllas  

• Du bör ha erfarenhet av utveckling för förbättring av processer som berör finansiell 
rapportering. 

• Du bör vara självständig och tycka om att ta ansvar för såväl stora mängder ordinarie 
redovisning och controlling, som för utveckling av smartare och mer effektiva sätt att 
arbeta.  

 
Som person tror vi att du 

• Är lösningsfokuserad, driven, mål- och resultatinriktad. 
• Har förmåga att strukturera, prioritera och se både helheten och detaljerna. 
• Drivs av att utveckla och effektivisera arbetet.  
• Har ett genuint intresse för service och kvalitet. 
• Är en tydlig och lyhörd person som även är pedagogisk och motivationsskapande. 
• Har vana av att stundtals arbeta under tidspress och deadlines på ett framgångsrikt sätt. 

Anställningsform och tillträde 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med placering i 
Stockholm. Lön enligt kollektivavtal.  
 
Ansökan 
Vi vill ha din ansökan senast den 6 mars. Om du har frågor angående tjänsten kontakta 
Ekonomichef Harald Hagman (harald.hagman@abf.se) För fackliga frågor: Anna Hamnevik, 
Handels Klubb 426. Skicka ansökan till jobb.stockholm@abf.se. Märk ansökan ”Controller”. 
 
 
 
ABF Stockholm är en ideell förening med bolag som omsätter 225 msek och består av ca 200 
tillsvidareanställda och många projekt- och timanställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att 
tillsammans lära, växa och förändra. ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar 
framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916. 
 


