
    2016-02-08 - 2018-04-13  Ekonomiassistent  50%   Puvab AB
    

     • Kontering och bokföring av leverantörsfakturor, posthantering
     • In- och utbetalningar av leverantörs- och kundfakturor, 
       svenska och utländska

     • Rapporteringar till SCB…Intrastat och konjukturstatistik

     Jag arbetar här i GARP bokföringsprogram.

Nuvarande arbete

Tidigare arbeten

Kummingången 14 A
507 53 BORÅS

E-post:    leine.svensson@telia.com
Mobil:      0727-35 56 27

Körkort:   AB
Webb:     www.leine.se

2004-10-01 - 2013-07-15  Eget företag - Konsultverksamhet 

Ekonomiadministration
  • Fakturering av monterhyror, seminariebiljetter, konferenspaket,litteratur
  • Kontering och bokföring
  • In- och utbetalningar av leverantörs- och kundfakturor
  • Momsredovisning
  • Ekonomiska rapporter och redovisning av projektresultat till sektioner och huvudstyrelsen

  Mäss- och konferensadministration
  • Administration av bokningar och beställningar inför mässor och konferenser
  • Utskrift och utskick av mässbiljetter till besökare
  • Upprättat och sammanställt deltagarförteckningar inför alla arrangemang
  • Administrativ service till sektionerna inför mässor mm…

  Informations- och marknadsföringsmaterial
  • Utformning/layout och bildbearbetning av mässfoldrar, seminariebiljetter, annonser,  
    nyhetsbrev mm…
  • Administration av tryckning och distribution av trycksaker i samarbete med tryckeri i Borås

  Övriga kanslifunktioner
  • Post- mail- och lagerhantering
  • Försäljning och distribution av litteratur, DVD mm…
  • Telefonjour 2 förmiddagar i veckan Övr

iga

Uppdrag

  • Diverse andra bokföringsuppdrag
  • Utformning/layout och bildbearbetning av - Broschyrer - Annonser - Medlemstidning

    2014-03-24 - 2014-09-24  Ekonomiadministration 50%      Arclight AB
    

     • Bokföring, leverantörsfakturahantering 
     • Moms- och skattedeklarationer

http://www.leine.se


  • Informationsteknik  12 p  • Engelska        20 p

  • Marknadsföring    5 p  • Personaladministration                      10 p

  • Ekonomistyrning  15 p  • Administrativ rationalisering och utveckling           18 p

1984 - 1986Högskolan i Eskilstuna/Västerås - ”Administrativ-Språklig linje”  

 

PC-Coach   WWW/intranet    -    30 veckor Febr 99 - Okt 99

WWW-Design    -    10 veckor Okt 98 - Dec 98

ECDL-körkort    -    5 veckor Sept 98 - Okt 98

Data - utbildning

Kummingången 14 A
507 53 BORÅS

E-post:    leine.svensson@telia.com
Mobil:      0727-35 56 27

Körkort:   AB
Webb:     www.leine.se

Därefter är jag autodidakt.

Ännu tidigare arbeten

Beträffande anställningar och arbetsuppgifter före 2000-talet går det att läsa om hela mitt yrkesliv 
på min hemsida... www.leine.se/mitt-yrkesliv 

Utbildning

Dataprogram jag behärskar

http://www.leine.se
http://www.leine.se/mitt-yrkesliv

