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Akademisk utbildning
Internationella Ekonomprogrammet 160 poäng, Internationella
Handelshögskolan i Jönköping 2001-2006
Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, med inriktning mot
marknadsföring, varumärken och internationellt ledarskap.
Magisteruppsats – ”The Role of PR – In the Introduction Stage of a
New Brand”
Kandidatuppsats – “Varumärkesuppbyggnad – En studie av små
möbelföretag i Småland”
Texas A&M University i College Station
Utbytestermin i USA, hösten 2003
Studier i marknadsföring, internationellt ledarskap, småföretagande och
beteendevetenskap i internationella affärer.
University of Windsor i Windsor
Utbytestermin i Kanada, hösten 2004
Studier i marknadsföring, strategi, ledarskap och psykologi.
Arbetslivserfarenhet
Ekonom/Controller, Jönköpings Kommun
2010Är för närvarande controller/ekonom med inriktning mot verksamhet på
Tekniska kontoret och ingår i staben. Mitt ansvar ligger inom de affärsdrivande
verksamheterna VA, Avfall och Miljöhantering i Jönköping. Där fungerar jag
som ett stöd för avdelningschef, verksamhetschefer och enhetschefer. Jag är
ansvarig för budgetprocessen, budgetuppföljningar, bokslut, delårsbokslut,
finansering, samt andra uppföljningar och analyser.
Team Leader Customer Account Controller, Volvo Financial Services
International AB, 2008-2010
Arbetade med en grupp om 8 personer där vi fungerade som den operativa
delen inom finansieringen av Volvokoncernens produkter i Östeuropa. Detta
innebar bl.a kontroll av de kontrakt och konton som upprättas mot kunder vid
finansiering och leasing. Vi utförde även omstruktureringar om kunderna så
önskade och bedömdes kreditvärdiga. Vår grupp hanterade även vissa delar av
Volvo Lastvagnars kundreskontra. Tjänsten innebar tätt samarbete med våra

säljorganisationer och lokala kollegor runtom i Europa. Vid sidan av mina
rutinmässiga uppgifter ingick en hel del arbete med att skapa och introducera
nya rutiner och processer inom ekonomi, finansiering och administration. Detta
för att möjliggöra en växande portfölj och att samtidigt säkerställa att
finansiella regler följdes.
Ekonomiassistent, Volvo Business Services AB (VBS), juni 2006-2008
Arbetade på Volvo Business Services AB inom leverantörsreskontra där min
primära funktion var att sköta krav och påminnelsehantering för VBS kunder.
Tjänsten innebär kontakt med de olika bolagen inom AB Volvo och dess
leverantörer. Jag var team ledare och hade det operativa ansvaret för att VBS
Contact Center. Var även tillförordnad chef på avdelningen och arbetade en del
med att kartlägga processer för att föra in dessa i VBS ledningssystem, Process
Management Tool. Den sista tiden var jag även ansvarig för ett projekt där VBS
införde ett nytt system för ärendehantering.
Speditörsassistent på internationell trafikavdelning, AB Swetrail
1998 och augusti 2001
Arbetsuppgifterna bestod av löpande kontakter med kunder, leverantörer, och
utländska agenter, deltog i trafikplanering och registrering av uppdrag.
Ansvarade under det sista året för ett antal tyska agenter samt deltog aktivt i
ett omfattande projekt i Rostock, där vi tillsammans med dotterbolaget i
Mannheim startade upp ett nytt kontor.
Sommaranställning administrativ/sälj eller support-tjänst och
ekonomiansvarig vid Sörensens Livs AB i Sävsjö sommaren 2003, 2004 och
2005
Arbetsuppgifterna bestod av att sköta den löpande bokföringen samt ansvara
för fakturering. Som kundansvarig bestod arbetsuppgifterna av att sköta den
dagliga kontakten med kunder genom att sälja, ta emot beställningar och
registrera. Arbetet inkluderade även att ge support till vår VD med underlag
och översättningsarbete när försäljning till nya marknader i England och ÖstEuropa planerades.
Övrig utbildning
Projektmedarbetarutbildning en kurs arrangerad för anställda inom AB
Volvo
Samhällsvetenskapliga programmet inriktning ekonomi, Aleholmsskolan i
Sävsjö 1995-1998
Språkkunskaper
Svenska (modersmål)
Engelska (goda kunskaper genom utlandsstudier i USA och Kanada och studier
på engelska, jag har bl.a. skrivit magisteruppsatsen på engelska)
Tyska (gymnasienivå samt använt tyska dagligen i tre års tid som
speditörsassistent)

Datakunskaper
Aditro – affärssystem inom Jönköpings Kommun
SAP R3 – affärssystem inom AB Volvo
MS Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint, Visio etc.) – besitter mycket
goda kunskaper.
AS400 – Skräddarsytt affärssystem för AB Swetrail.
Bravo redovisningssystem – goda kunskaper
EDI hantering via Exder redovisningssystem – baskunskaper
Har även genomgått två kurser. WIT - Datakörkort
IT för ekonomer 5 poäng
Körkort
Innehar B-körkort
Övrigt
Sävsjö kommuns skolstyrelse stora premie vid studentexamen 1998
”Till den elev som under sin studietid vid Aleholmsskolan bäst utvecklat och
strukturerat sin kunskap att se sammanhang, tänka kritiskt, och värdera
information för att fatta egna ståndpunkter och fungera i ett demokratiskt
samhälle.”
Nominerad till årets nykomling inom Adecco Automotive Professionals i
Göterborg 2007
”En slitvarg som gör allt för sin kund.”
Referenser och betyg
Lämnas gärna på begäran

