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Apotekarsocieteten söker ny ekonomichef 
Vi söker en ny ekonomichef till Apotekarsocieteten när nuvarande ekonomichef går i pension.  
Apotekarsocieteten är en oberoende ideell förening och en mötesplats för professioner i hela läkemedelskedjan från 
forskning och utveckling till användning, och som verkar för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och 
användning av läkemedel. Föreningen har 5.300 medlemmar, 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga 
sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper som arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök 
och sociala aktiviteter. Föreningen har även ett antal stipendiestiftelser som årligen delar ut stipendier för forskning 
och vidareutbildning, 2015 för 8 msek. Utöver detta är föreningen via utbildningsenheten Läkemedelsakademin 
Sveriges ledande utbildningsgivare inom läkemedelsområdet och läkemedelsnära medicinteknik samt ger ut 
webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet. 

  

Dina arbetsuppgifter 
Du förväntas leda och vidareutveckla ekonomiavdelningens verksamhet som innefattar Apotekarsocieteten och dess 
dotterbolag Läkemedelsakademin i Stockholm AB samt en rad stiftelser. Du ansvarar för ekonomi och redovisning 
för organisationens samtliga verksamhetsområden. Apotekarsocieteten och dess koncern har 28 anställda och 
omsätter ca 40 msek, med en verksamhet som bedrivs i huvudsak i våra egna lokaler i centrala Stockholm. Du ska 
genom ett tydligt och engagerat ledarskap utveckla ekonomiavdelningen på ett sätt som stödjer koncernens 
samtliga verksamheter. Befattningen innefattar även ett ansvar för IT och vaktmästeri samt hantering av 
fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning. Du förväntas även arbeta operativt och handgripligt i det dagliga arbetet 
på avdelningen samt kunna föredra ekonomiska ärenden i ledningsgrupp och styrelsen. Du ingår i koncernens 
ledningsgrupp där du på ett aktivt sätt förväntas bidra till den operationella driften men även med långsiktig 
verksamhetsutveckling och strategiarbete.  
 

Din erfarenhet 
Du är civilekonom med erfarenhet av att leda ekonomifunktioner i komplexa organisationer, gärna från idéburen 
organisation. Du har via ett kommunikativt och delegerande ledarskap lyckats få en avdelning att utvecklas där du 
själv har tagit en aktiv del i att initiera och implementera nya processer och arbetssätt som understödjer 
organisationernas verksamheter. Du har erfarenhet från organisationsutveckling och aktivt deltagande i 
ledningsgrupp där verksamhetsutveckling och långsiktigt strategiarbete utgjort viktiga komponenter. Du har 
erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt presentera komplexa sammanhang för styrelse och ägare. Du har 
erfarenhet av att arbeta i ett sammanhang med många intressenter, samarbetspartners och kunder. 
 

Din person 
Du är affärsmässig och resultatorienterad och besitter ett operativt handlag för att säkerställa leverans och 
måluppfyllelse. Du har såväl strategisk som analytisk förmåga och har en serviceorienterad läggning som utgör ett 
fundament för organisationens leveranser och verksamhetsutveckling. Du har erfarenhet av arbetsledning och 
coachning och har en tydligt drivande, kommunikativt och engagerande ledarstil. Du är lyhörd och innehar en 
förmåga att skapa positivt och kreativt arbetsklimat i din omgivning. 
 
Tjänsten är heltid och placering är i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan 26A i Stockholm. Ekonomichefen 
rapporterar till VD.  
 
I denna rekrytering samarbetar vi med Per Z Hæggström på Allegro Executive Search och du ombeds att mejla din 
intresseanmälan med CV till per@allegrosearch.se senast den 5 december 2016.  
 
 
 


