Vi söker en Ekonomi- och Upphandlingschef till O-Ringen AB
O-Ringen AB driver arrangemanget O-Ringen samt friskvårdsprojektet hittaut.nu. O-Ringen är
världens största orienteringsäventyr och ett av Sveriges största idrottsevenemang. O-Ringen
arrangeras mitt i sommaren (vecka 30) alltid på en ny plats i Sverige. O-Ringen lockar årligen ca 17 200
deltagare som tillsammans gör ca 69 800 starter. Under ett O-Ringen är över 1 000 funktionärer och
ett femtiotal samarbetspartners involverade i arrangemanget. O-Ringen är ett av Svensk idrotts mest
kända varumärken. Hittaut.nu är ett av Sveriges största friskvårdsprojekt med ca 90 000 användare i
ca 18 olika städer. Hittaut.nu går ut på att uppmuntra stadens invånare till fysisk aktivitet genom att
med hjälp av en gratis karta ta checkpoints i och runt staden.
O-Ringen AB söker nu en Ekonomi- och Upphandlingschef som vill ta det fulla ansvaret för O-Ringen
AB:s ekonomi- och upphandlingsarbete.
Varje verksamhetsår genomför O-Ringen AB ett O-Ringen samtidigt som de tre nästkommande
planeras. Bolaget driver respektive O-Ringen som ett projekt. Under Verksamhetsår 2015 har projektet
O-Ringen Borås 2015 slutförts samtidigt som projekten O-Ringen Sälen 2016, O-Ringen Värmland 2017
respektive O-Ringen Höga Kusten 2018 har planerats.
Vi kan erbjuda en nyckelroll och ett utvecklande arbete i en dynamisk miljö med stora möjligheter att
påverka och utveckla bolagets verksamhet. Du kommer att ha en strategisk position i bolagets
ledningsgrupp med fullt ansvar för bolagets ekonomi- och upphandlingsarbete. Till din hjälp har du en
ekonomiassistent på deltid (ca 20 %).
Arbetsbelastningen i O-Ringen AB varierar under året och kulminerar vecka 30 varje år. Bolaget
omsätter omkring 35 miljoner kronor per år.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är trygg i att äga bolagets ekonomi- och upphandlingsarbete från A till Ö. Du ska ha
en fallenhet för att jobba på en strategisk nivå samtidigt som du utför erforderliga dagliga rutiner. De
arbetsuppgifter du kommer att ansvara för är:

1. Som ekonomichef:
 Vara rådgivande till och förse VD med beslutsunderlag
 Utveckla bolagets ekonomiska processer och rutiner samt att leda genomförandet av
dessa
 Budgetläggning
 Analys, uppföljning och prognos
 Löpande bokföring och redovisning
 Månads- och kvartalsrapporter
 Årsbokslut
 Personal- och lönefrågor
 Fakturering
 Leverantörsfakturor
 Utbilda projektens lokala resurser

2. Som upphandlingschef:
 Vara rådgivande till och förse VD med beslutsunderlag
 Utveckla bolagets upphandlings-, avtals- och inköpsprocesser och rutiner samt att leda
genomförandet av dessa
 Upphandlingar
 Ram- och flerårsavtal
 Centraliserade inköp
 Utbilda projektens lokala resurser
Tjänsten innebär en del resor inom landet. Du kommer att ha ditt kontor i Uppsala.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
 Är noggrann
 Är kreativ och flexibel
 Är en skicklig kommunikatör
 Har hög social kompetens med förmåga att samverka och bygga relationer

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
 Tillämpbar universitetsexamen
 Erfarenhet av ekonomiarbete i ett aktiebolag

Anställningsform
Tillsvidareanställning.

Anställningsgrad
Deltid 70 %. Intresserad av heltid? Se ”Möjlig kombinationsbefattning”.
Ungefärlig arbetsfördelning mellan chefsrollerna:
 Ekonomichefsrollen uppskattar vi utgör ca 50 % av heltid
 Upphandlingschefsrollen uppskattar vi utgör ca 20 % av heltid

Möjlig kombinationsbefattning
För sökande som är intresserade av och kvalificerade för rollen som IT-chef på O-Ringen AB, finns
möjligheten till en kombinerad befattning. IT-chefsrollen uppskattar vi utgör ca 30 % av heltid. Det
betyder att tjänsten som Ekonomi-, Upphandlings- och IT-chef blir heltid (100 %).
I rollen som IT-chef söker vi dig som är trygg i att äga bolaget IT-verksamhet från A till Ö. Du ska ha en
fallenhet för att jobba på en strategisk nivå samtidigt som du utför erforderliga dagliga rutiner. De
arbetsuppgifter du kommer att ansvara för är:
 Vara rådgivande till och förse VD med beslutsunderlag
 Utveckla bolagets IT-processer och rutiner samt att leda genomförandet av dessa
 Hantering av bolagets IT-drift (mjukvaror och servrar)
 Hantering av bolagets IT-utrustning (IT-buss, servrar, datorer, mobiltelefoner m.m.)
 Utbilda projektens lokala resurser inkl. studenter från Jönköpings Tekniska Högskola

Personer som kan axla hela tjänsten som Ekonomi-, Upphandlings- och IT-chef kommer att ha förtur i
rekryteringsprocessen.

Tillträde och lön
Efter överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är söndag 15 november och ansökan skickas till: henrik.bostrom@oringen.se. Din
ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Vi kommer att genomföra tester och intervjuer
löpande.

Frågor
Tveka inte att kontakta oss vid frågor:
Henrik Boström (VD)
E-mail: henrik.bostrom@oringen.se
Mobil: 070-380 84 89

