
  

Pedagogisk och strukturerad Controller till Reach for Change i Sverige 
  
POSITION: Reach for Change är en av Sveriges snabbast växande ideella organisationer.  
Vi söker nu en person som vill bygga upp controllerfunktionen för vår svenska 
programverksamhet. Förutom att bygga upp interna strukturer för rapportering och 
uppföljning kommer du även att jobba nära våra entreprenörer och rådge dem i frågor som 
rör ekonomi och uppföljning. Vi söker en person som brinner för sakfrågor relaterat till 
barn och unga, för banbrytande idéer som gör deras liv bättre och som vill göra detta 
genom stöd i ekonomisk styrning. 
 
PLATS: Reach for Change kontor i Stockholm. 
OMFATTNING: Heltid. Tillsvidare, med 6 månaders provanställning. 
LÖN: Baserat på arbetslivserfarenhet. 
ANSÖKAN: Bifoga komplett ansökan inklusive CV, personligt brev om max en sida samt 
referenser till apply@reachforchange.org. Skriv ”Controller till Sverige” i ämnesraden. 
SISTA ANSÖKNINGSDAG: Vi letar efter rätt person till den här nyckelrollen och intervjuar 
löpande. Ansökning önskas innan 31 mars. 
STARTDATUM: Tillsättning så snart som möjligt. 
 
Reach for Change har sedan starten 2010 arbetat med att hjälpa sociala            
entreprenörer att utveckla innovativa lösningar som gör världen bättre för barn. Vi            
finns idag i 17 länder. 
  
Vi söker en controller till Sverige med erfarenhet, en ’doer’ med en passion för              
ekonomisk uppföljning och redovisning, detaljer och att bygga strukturer. Vi söker           
en social person som ser möjligheter och älskar att bygga relationer.  
  
 
 
 
 



Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Du kommer främst att: 

● ha ett övergripande ansvar för att driva och bygga upp controllerfunktionen för vår             
verksamhet i Sverige 

● ansvara för löpande intäkts- och kostnadsuppföljning för den svenska         
programverksamheten 

● ansvara för den finansiella rapporteringen för de projekt som kräver specifik           
rapportering 

● leda arbetet med budgetering 
● stödja projektledare med att ta fram underlag för beslut i verksamheten 
● vara bollplank och rådgivare till våra sociala entreprenörer i det svenska           

inkubatorprogrammet 
● arbeta med ad hoc-förfrågningar och vara allmän resurs för oplanerade uppgifter           

inom controllerområdet 
  
Profil och kompetens 
Vi tror att du: 

● har en högskoleutbildning eller motsvarande inom ekonomi och 2-5 års erfarenhet           
av controlling 

● är strukturerad, noggrann, bra på att samarbeta och kommunicera samt är bra på             
att lösa problem när de uppstår 

● uppskattar att arbeta självständigt samtidigt som du tycker om att agera som stöd             
och support till övriga medarbetare i ekonomirelaterade frågor 

● tar egna initiativ och drivs av viljan att utveckla och förbättra en verksamhet som              
växer 

● är prestigelös och bra på att se till att goda idéer förverkligas, oavsett var de               
kommer ifrån 

● mycket goda kunskaper i Excel 
● behärskar svenska flytande, men även talar och skriver engelska som är vårt interna             

arbetsspråk 
 
 
Om Reach for Change 
Reach for Change identifierar och stöttar Change Leaders – lokala sociala entreprenörer            
med idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de tillgång till professionell               
rådgivning, finansiering och ett globalt nätverk – så idéerna kan växa och göra systematisk              
och hållbar skillnad för så många barn som möjligt. Idag finns vi i 17 länder på tre                 
kontinenter och utvecklar mer än 300 Change Leaders runtom i världen. 


