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Vasatorps golfklubb söker 
redovisningsansvarig 

 
Tjänst: Redovisningsansvarig 
Tillträde: Enligt ök. 
Sista ansökan: 15 januari 
 
Om tjänsten 

Vasatorp Golf AB söker en redovisningsansvarig. Rollen innebär att du ansvarar för bland 
annat  löpande bokföring, månadsbokslut samt månadsrapportering, in- & utbetalningar, 
leverantörsreskontra, kundreskontra och fakturering, kassaavstämningar, lageravstämning, 
moms och skattedeklarationer. Utöver detta består dina arbetsuppgifter av att ta fram 
styrande dokument tex inför budget och prognosarbete. Rapportering, redovisning, 
lönehantering och en del kansliarbete så som medlemshantering i GIT (golfens IT-system) 
samt ansvarar för de finansiella delarna av årsredovisningen.  

Din profil 

Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi och har goda redovisningskunskaper. Om du 
har tidigare erfarenhet av liknande roll är det ett plus.  

Vi ser att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi och redovisning, alternativt att du 
arbetat självständigt med ovan nämnda arbetsuppgifter i några år. 

Du bör vara kunnig i Excel samt hantera ekonomi och andra system. Vi använder oss av 
Fortnox och Visma Lön 600. 

Vår vision lyder ”Skandinaviens bästa golfupplevelse” och har därmed som mål att leverera 
hög servicenivå. Vår värdegrund Tillsammans – Omtanke – Kvalitet leder oss allt som oftast 
rätt i det vi gör. Organisationen är teamorienterade med tydliga ansvarsområden. Du som 
passar in på profilen vi söker är en positiv medarbetare, strukturerad och professionell samt 
gärna ett intresse i golf.    

Mer information 

Tjänsten är deltid tillsvidareanställning, startdatum enligt ök.  
Ansökan med personligt brev och CV skickas till Klubbchef/VD louise.friberg@vasatorp.golf 
Sista ansökningsdag är 2023-01-15. Har du frågor om tjänsten går det bra att höra av dig till 
Louise.  

Organisation 

Vasatorps golfklubb är belägen öster om Helsingborg i en vacker miljö. Med sina fyra banor, 
totalt 57 hål (18, 18, 12 och 9 hål) och dryga 3 700 medlemmar är det en av de största 
golfanläggningarna i Sverige. Vasatorp Golf AB hyr mark och byggnader av Vasatorps 
golfklubb samt står för driften av anläggningen.  

Utöver banorna finns en träningsanläggning av hög kvalitet. Golfanläggningen drivs på ca 200 
hektar mark.  

Välkommen med din ansökan! 
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