
 

 
 

Stockholms Golfklubb söker ekonomiansvarig.  

 
Erfaren ekonom med intresse för redovisning, bokslut samt att utveckla ekonomiadministrativa 

rutiner. 

 

Vill du vara med och ta ansvar för ekonomin på en av  

Sveriges mest spännande golfklubbar? 
 

Stockholms Golfklubb är landets näst äldsta golfklubb, bildad 1904, med en aktiv och väl utvecklad 

verksamhet. Vår vackra bana Kevinge i Danderyd är nyligen restaurerad med inspiration av klassiska 

banarkitekter. Klubben har ca 1100 medlemmar och en omfattande junior-, tränings- och 

tävlingsverksamhet för alla åldrar. Medlemmar och gäster trivs på klubben, där många sociala 
aktiviteter kompletterar golfen och gör klubben till en mötesplats för alla.  

Vi söker nu en driven person som ska vara med och utveckla ekonomistyrningen där dina idéer och 

din erfarenhet kommer att vara bärande i en klubb som andas och agerar utifrån parollen ”Tradition 
och förnyelse”. Utöver detta finns en rad spännande projekt att ansvara för och delta i framöver.  

Vi utgår ifrån att du tycker om att arbeta både med siffror – och människor! 

 

Din roll kommer att innebära 

• ansvar för hela vår ekonomihantering 

• samordning, uppföljning och projektledning 

 

Du kommer att 

• ansvara för att implementera nya verktyg för budgetering och uppföljning 

• jobba i ett positivt team, där vi täcker upp för varandra  

 

Det är ett plus om du har  

• erfarenhet av olika ekonomisystem 

• erfarenhet av att arbeta i och driva projekt 

• erfarenhet av kommunikation och sociala medier  

• intresse för golf  

 
Skicka din ansökan snarast, men senast 31 mars till rekrytering@stockholmsgolfklubb.se . 

Vi går igenom ansökningarna löpande och återkommer så snart vi har möjlighet.  

 

Har du frågor så kontakta klubbchef Jonas Widegren via sms på 0736 33 55 15, så ringer han upp.   

 

Är det inte du själv, men någon du känner, som bör se detta så dela gärna budskapet vidare.   

 

Mer info om klubben finns här    

www.stockholmsgolfklubb.se 
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