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Mål 
Att få i närmaste 5 år så mycket som möjligt arbetserfarenhet inom ekonomi så att 

jag kan ta mer ansvar och utvecklas personligen.  

Profil 
Redovisningsekonom med högskoleutbildning och 5 års arbetserfarenhet med 

ekonomiarbete i stora utländska företag. 

Relevanta arbetsuppgifter 

 Har ansvarat för löneutbetalningar samt skatte- och avgiftsutbetalningar. 

 Har arbetat med leverantörsreskontra: kontering av fakturor, registrering av 

fakturor, bokföring av betalningar. 

 Har ansvarat för kundreskontra: fakturering, debitering. 

 Har genomfört avstämningar av reskonton. 

 Har vikarierat som ekonomichef. 

 Har deltagit i månads och årets bokslut. 

 Har utvecklat löpande ekonomiarbete. 

Styrkor 
Jag vill ge så bra service som möjligt att kund blir alltid nöjd. Jag prioriterar 

kundernas intresse. Jag är engagerad och har bra pedagogisk förmåga. Jag är alltid 

positiv och kan arbeta både självständigt och i grupp. Jag lär mig fort nya saker och 

kan anpassa mig till ständigt varierande arbetsuppgifter. 

Akademisk utbildning 
2012-2015 (pågående) Ekonomprogrammet, Högskolan i Skövde 

2006-2010 Ekonomprogrammet, magisterexamen, Tomsk (Ryssland)  

1997-2002 Lärarutbildning, lärare i engelska och litteratur, magisterexamen, Tomsk 

(Ryssland) 

 

Arbetserfarenhet 
2012 (sommar) Vårdbiträde, hemtjänst (Mariestads kommun) 



   
2009 – 2011 Redovisningsekonom (”Bygg- och Service Kompani i Tomsk AB”, 

Tomsk, Ryssland) 

2008-2009 Redovisningsekonom (”Stekloexpert AB”, Tomsk, Ryssland) 

2007-2008 Redovisningsekonom (”Sibirisk blyertsfabrik i Tomsk stad AB”, Tomsk, 

Ryssland) 

2006-2007 Redovisningsekonom (Allmän grundskola №2, Kolpashevo, Ryssland) 

2002-2006 Lärare i engelska och ryska (Kolpashevo regionala sjukvårdgymnasium, 

Kolpashevo, Ryssland) 

Ideellt arbete 
Mars 2014 – företagsvärd på Arbetsmarknadsmässan i Högskolan i Skövde. Det var 

ett träff mellan arbetsgivare och stundenter från Högskolan (drygt 30 företag). Jag 

ansvarade för 3 företag att de får bra bemötande på mässan, ha allt de behövde för 

sin utställning och kan prata med studenterna. Samtidigt gick jag runt hela 

mässområdet och pratade med andra företag om de önskar något och fixade deras 

önskemål (slut på kaffe, inte fungerande internet mm.).  

Januari 2013 (pågående)– God man i Mariestads kommun. Hjälper en person att 

sköta hennes ekonomi, betalar hennes räkningar och och tar hand om andra 

ekonomiska frågor samt ansvarar för bostadsbidrag, försäkringsavtalen och 

skattedeklarationer mm. I slutet av år upprättar jag årsräkningen till överfömyndare 

samt fyller i inkomstförfrågan. Årsräkningen för år 2013 klarade jag utan 

anmärkningar. Jag samarbetar med huvudmans personliga assistenter.  

Språkkunskaper 

 Svenska – flytande 

 Engelska – flytande 

 Ryska – modersmål 

Datakunskaper 
 Word, Excel, PowerPoint 

 Visma 

 C++  

 HTML/CSS 

Övrigt 
Körkort B 

Referenser 
Referenser överlämnas gärna på begäran. 

 


