
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil för medarbetare ekonomi och administration, Pajala allmänning 
 
Ekonomen är direkt ansvarig gentemot allmänningens styrelse för sina arbetsuppgifter. 
 
Kompetens och egenskaper: 
 

• Din kompetens skall i första hand ligga i området bokföring och administration.  
Även skoglig kompetens samt kunskaper i finska eller meän kieli är meriterande. 

• Du måste kunna arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbetsområde samt vara 
noggrann i ditt arbete. 

• Du har ekonomisk utbildning, lägst gymnasienivå, samt helst flerårig 
arbetslivserfarenhet beroende på kompetens. 

• Du är van datoranvändare och har kunskaper i att köra dataprogram för 
administration.  

• Du har körkort klass B. 
 
Arbetsuppgifter, bland annat: 
 

• Ansvara för utbetalning och löner till anställda och förtroendevalda med tillhörande 
skatter och försäkringar samt utbetalning av pensioner. 

• Ansvara för kapitalredovisning. 

• Ansvara för betalning av fakturor och fakturering. 

• Bokföring av affärshändelser, samt upprättande av bokslut, årsredovisningar och 
deklarationer. 

Pajala, Junosuando och Tärendö 

socknars allmänningsskog söker 
 

EKONOM 
 

Då vår nuvarande ekonom, Leif, går i pension söker vi en efterträdare till 

honom på kontoret i Pajala. 

 

Vi söker dig som har goda egenskaper i bokföring och administration.  

Du ska också kunna arbeta självständigt och vara ansvarstagande.  

Utbildning lägst gymnasienivå eller motsvarande.  

Meriterande är om du har skogligt intresse och behärskar Meän kieli / finska. 
 

Tillträdesdag 2020-03-02 eller efter överenskommelse. 
 

För mer info om tjänsten, kontakta 

• Ordförande Björn Sohlberg, 070 – 269 2020 

• Ekonom Leif Pekkari, 070 – 681 7636 
 

Ansökan med meritförteckningar skickar du senast 2020-01-15 till: 

• Pajala Allmänning, Box 54, 984 22 Pajala, eller  

• e-post: allmanningsskog.pajala@telia.com 
 

Välkommen med din ansökan. 
 

Allmänningen förvaltar ett innehav om ca 70 000 hektar och ägs gemensamt av ca 2 000 delägare. 
 

Mer info om Pajala Allmänning finns på:  www.pajala-allmanning.se 
 

http://www.pajala-allmanning.se/


• Fortlöpande hålla koll på allmänningsskogens ekonomiska status relaterat till budget 
samt upprätta och följa upp budget. 

• Upphandling av försäkringar och kontorsmaterial. 

• Upprättande och utskick av stämmohandlingar.  

• Deltaga vid styrelsemöten och stämmor som sakkunnig och även ansvara för 
protokoll från dessa. 

• Ansvar för fastighetsregister och delägarregister, löpande ajourhållning som innebär 
registrering av ändringar i delägarskap och adresser samt registrering av 
kontonummer. 

• Kontakter med delägare och andra. 

• Handläggning av premieansökningar och utbetalning av dessa. 

• Ansvara för utdelningar. 

• Ansvara för kontrolluppgifter till delägare och anställda. 

• Ansvara för allmänningens hemsida på Internet. 

• Tillsammans med skogvaktaren ansvara för jaktens administration. 

• Ansvara för utskick med handlingar rörande försäljning av virke och övrigt. 

• Ansvara för diarieföring och arkivering. 

• Vid behov assistera skogvaktaren, i förekommande fall även i fält, med skogliga 
arbetsuppgifter. 

 
 


