Roslagens båtliv söker ny kanslist
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av båtlivet i Öregrund och Östhammar - då
kanske Du vill bli vår nya kanslist hos båtklubbarna i Östhammar och Öregrund.
Öregrunds Båtklubb (ÖBK) och Östhammars Segelsällskap (ÖSS) är navet för båtlivet i norra
Roslagen. Tillsammans har vi över 1300 medlemmar, både från kommunen och från andra
delar av landet. Vår verksamhet omfattar allt från hamn- och varvsanläggningar,
klubbholmar, till ungdomsutbildning och tävling. Besök oss på www.oregrundsbatklubb.se
och www.öss.se och läs mer om våra anläggningar och verksamhet.
Vår gemensamma kanslist kommer att sluta hos oss och vi söker nu en ny medarbetare till
våra två kanslier. Dina arbetsuppgifter delas mellan ÖBK (30 % tjänst) och ÖSS (20 % tjänst)
och utgör en halvtidstjänst. Då arbetsuppgifterna så kräver kan ytterligare tid tillkomma.
ÖBK och ÖSS arbetar med det datoriserade systemet BAS (Båtklubbarnas Administrativa
System). I BAS hanterar vi medlemsregister, bryggplatser, varvsplatser, fakturering och
betalningar. Vid behov får Du utbildning i BAS. I övrigt hanterar Du frågor från medlemmar
och sköter klubbarnas bokföring. Arbetet leds i huvudsak genom styrelse och kassör. För att
medlemmar skall kunna uträtta klubbärenden skall Du hålla klubbarnas expeditioner öppna.
Kvalifikationer
Vi förutsätter att Du har kunskap i fakturahantering och kundreskontra i datorbaserade
system. Du skall också ha god datorvana och kunskap i bokföring och kunna hantera
administrativa uppgifter som stöd till klubbarnas sektioner. Du kommer att vara länken
mellan klubb och medlemmar under expeditionstid. Vi förutsätter därför att Du har god
förmåga att arbeta på egen hand och har god samarbetsförmåga med övriga funktionärer i
en ideell förening.
Villkor
Anställningen är tillsvidare och kan tillträdas omgående. Arbetstider och förläggning av
arbetsdagar kan diskuteras med respektive klubb. Anställning och lön är timbaserad enligt
avtal.
Är Du intresserad av att arbeta för båtlivet i Östhammars kommun - kontakta
Öregrunds Båtklubb,
Håkan Wahlgren (ordförande) tel. 0708-24 85 98 eller Kerstin Olsson (kassör)
tel. 070-328 19 37
Östhammar Segelsällskap,
Håkan Zetterström (ordförande) tel. 070-581 02 09
Ansökningshandlingar med referenser insändes senast onsdag 26 juni 2019 till
Öregrunds Båtklubb, Strandgatan 1 B, 742 42 Öregrund

