
 
 
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är sedan start 1994 en oberoende, offentlig forskningsfinansiär inom teknik, naturvetenskap och 
medicin, inte minst med ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi har till uppgift att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta 
internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. 
Strategisk forskning är utmanings- eller möjlighetsdriven. Det är också forskning som riktas mot områden med ett långsiktigt industriellt 
eller kliniskt intresse. Härtill uppmuntrar SSF forskare till att utveckla ett effektivt ledarskap, arbeta tvärvetenskapligt och att vara 
uppkopplade mot den internationella forskningsfronten samt mot andra sektorer än de rent akademiska. 
SSF arbetar som en programfinansiär med riktade öppna utlysningar till framstående individer och breda forskningsmiljöer. Projekten väljs 
ut efter en gedigen och transparent sakkunniggranskning. Vi finansierar svensk forskning med ungefär 700 miljoner kronor per år. 

SSF söker en ekonomichef med finansiell inriktning 

Till sommaren går vår ekonomichef i pension och vi söker nu hennes 

efterträdare. Ekonomichefen är verksamhetsansvarig för stiftelsens 

redovisning och bokslut, samt administration av kapitaltillgångarna. 

Ekonomichefen rapporterar direkt till vd och ingår i kansliets ledningsgrupp. 

I tjänsten ingår arbetsledning av en ekonom. 

Du blir nära kollega till stiftelsens portföljförvaltare och därtill sekreterare i SSF:s 
kapitalförvaltningskommitté bestående av arvoderade, externa experter. 

SSF:s kansli består av 15 personer där varje medarbetare har ett brett ansvar. 

Ansvar och uppdrag 

Som Ekonomichef ansvarar du för: 

• redovisning/bokföring, bokslutsarbete, ekonomirapportering, underlag för 
budgetbeslut, upprätta deklaration, liksom att regelverket för skatter och moms 
efterlevs, viss personaladministration, företa stickprovsvis revision av beviljade 
forskningsprojekt samt gängse ekonomiadministrativt arbete 

• övergripande likviditet 
• programverktygen Hogia Ekonomi, Hogia Lön och Safelink 
• leda och utveckla stiftelsens ekonomiadministration. 

Avseende kapitalförvaltning ansvarar du för: 

• löpande bokföring/avstämning avseende stiftelsens kapitalförvaltning, 
månadssammanställningar av placeringstillgångarna, liksom av allokeringar och 
flöden avseende kapitaltillgångarna 

• att som sekreterare i kapitalförvaltningskommittén (KfK), sammanställer du och 
skickar ut mötesmaterial och skriver protokoll 

• löpande kapitalförvaltningstransaktioner och att verkställa de beslut som fattas av KfK 
i samarbete med portföljförvaltaren och du är kontaktperson gentemot banker, 
revisorer och kapitalförvaltare. 

 



Din profil 

Vi söker dig som har 

• relevant universitets-/högskoleutbildning (ekonomlinjen eller motsvarande) 
• flerårig erfarenhet från bokslutsarbete och årsredovisning i ansvarsroll 
• bred ekonomisk bakgrund med finansiell inriktning 
• god systemkompetens inom relevanta system och IT-lösningar 
• vana att arbetsleda medarbetare 
• mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska, god förmåga i engelska. 

Meriterande är erfarenhet: 

• från stiftelse och statlig verksamhet 
• från relevant arbete inom kapitalförvaltningsorganisation 
• som chef inom ekonomi/administration. 

Som person är du noggrann och analytisk, välorganiserad och omdömesgill. Du har lätt för 
att skapa dig en god uppfattning av verksamheten bakom siffrorna, arbetar målmedvetet och 
effektivt. Du uppskattar många kontaktytor, har förmåga att samarbeta internt och externt, är 
flexibel och kan växla perspektiv. Förmåga att arbeta självständigt liksom initiativförmåga är 
uppskattade egenskaper. 
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

SSF erbjuder 
Varierade, intressanta arbetsuppgifter och delaktighet i att uppfylla stiftelsens ändamål som 
är att stärka svensk konkurrenskraft genom att stödja genom excellent forskning, och 
därigenom skapa välstånd och hälsa i samhället.  
Möjligheter till utveckling inom ditt ansvarsområde och stor frihet under betydande ansvar. 
En trevlig arbetsmiljö och centralt belägen arbetsplats. 
Engagerade och professionella kollegor. 

Anställningen 
Tillsvidareanställning, heltid med tillträde under april-maj 2019, eller enligt överenskommelse. 
Lön/villkor enligt individuell överenskommelse. 

Ansökan 
Välkommen med din ansökan: CV och kort personligt brev via e-post till 
registrator@strategiska.se  
Ange ”Ekonomichef SSF, Dnr zA18.0122” i din ansökan/ärenderaden. SSF och Source 
kommer att behandla sökandes personuppgifter enligt personuppgiftslagen.  

Sista ansökningsdag den 29 november, 2018. 

Vi samarbetar i denna rekrytering med Source Executive Recruitment där Ann Peyron, tel 
070-878 42 26, eller Monica Landmark, tel 073-155 00 14 gärna besvarar dina frågor. 

Du kan också visa intresseanmälan via Source’s hemsida Source lediga tjänster 

Eventuella frågor besvaras av SSFs VD Lars Hultman, tel 08-505 816 77, mobil 073 358 
1677 

Välkommen med din ansökan! 

http://source-hr.se/lediga-tjanster/

