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SÅ SER  
FRAMTIDENS

EKONOMI- 
AVDELNING UT

WORKSHOP
SÅ KOMMER DU HANTERA 

KVITTON & FAKTUROR  
I FRAMTIDEN



SOM EKONOMIASSISTENT FÖRVÄNTAS 
DU VARA NOGGRANN, SNABB OCH  
DUKTIG PÅ ATT PRIORITERA.
 
Du ska dessutom ofta kunna vända på en femöring och vara 
spindeln-i-nätet som de andra på avdelningen kan vända sig till 
när de behöver hjälp.

Under de här dagarna kommer du att få serverat ett
smörgåsbord av kunskap och inspiration – just för
dig! 

• Vad händer när många av de uppgifter du gör i dag, istället 

kommer att lösas av en dator? Hur kommer arbetet att se ut på 

ekonomiavdelningen om tio år? Hur ska du tänka kring det? 

• En crash-course i Excel som kommer göra dig ännu mer 

värdefull, och göra så att du kan utföra ditt arbete ännu mer 

professionellt. 

• Motivation och arbetsglädje. Ett superinspirerande pass om 

hur vi fungerar tillsammans och hur du och dina kollegor kan 

skapa en roligare arbetsplats. 

EKONOMIASSISTENT  
– EN ROLL SOM BALANSERAR
NOGGRANNHET OCH SERVICEKÄNSLA

Christer Isehag 
Christer är ett sant föreläsarproffs. På det där sättet 

att han klarar av att dela med sig av praktisk  

kunskap på ett sätt som gör det lättförståeligt och 

enkelt att bära med sig.

Under kursens sista pass kommer Christer att tala 

om samarbete, kommunikation och motivation. 

Kunskaper du inte bara kommer att ha nytta av på 

jobbet utan i resten av ditt liv! 

Pia Eriksson
Pia är affärsutvecklare på Fortnox. Där ägnar hon sin 

tid åt att ligga ett steg före oss andra när det gäller 

att se vilka förändringar som väntar på ekonomi- 

avdelningarna i framtiden.

Det unika med Pia är att samtidigt som hon har det 

högsta helikopterperspektivet på vad som händer 

internationellt, så är hon också en av ”er”. Hon är 

som hon själv säger, sin egen ekonomiassistent i 

sitt eget bolag. Dessutom är hon en sjuhelsikes bra 

föreläsare som verkligen klarar att göra den här 

dagen både intressant och relevant. Se fram emot 

en heldag med Pia! 

 
Karin Estmark – föreläser i Stockholm
Karin är pedagog uti fingerspetsarna, och sedan 

80-talet har hon använt den förmågan till att under-

visa i Excel och andra dataprogram. Hon har till och 

med arbetat som utsänd av regeringskansliet för att 

lära deras personal runt om i världen att arbeta mer 

effektivt i Excel.

Under en förmiddag kommer Karin dela med sig av 

sina allra bästa Excel-tips för dig som arbetar med 

ekonomi. 

Christoffer Majstrovic – föreläser i Göteborg
Christoffer har aktivt arbetat som it-utbildare sedan 

1999. Han har stor erfarenhet av att inventera, 

planera, dokumentera och genomföra olika typer av 

utbildningar inom Office-paketet. 

Hans motton är professionalism, flexibilitet och  

engagemang. Något som uppskattas stort av de 

som får chansen att delta på hans kurser. Se fram 

emot en förmiddag där Christoffer delar med sig 

utav sina allra bästa Excel-tips.

 

MYCKET INSPIRERANDE OCH MATNYTTIGT! 
SUSANNE STENBERG, FINANCE ASSISTANT  
AND OFFICE ADMINISTRATOR
SECURITAS AB 



PROGRAM

HÅLLTIDER 
FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55 / 0765-424 396

DAG 1
HELDAG MED PIA ERIKSSON

09.00 Så ser framtidens ekonomiavdelning ut 

Digitaliseringen ökar på alla ekonomikontor. Under kursens 

första del tar Pia med dig på en resa genom utvecklingen de 

senaste 100 åren fram till hur det kommer att se ut om 10 år.

• Vad innebär digitaliseringen för dig och dina  

arbetsuppgifter? 

• Vilka uppgifter kommer försvinna? 

• Vilka uppgifter vill du helst ha i framtiden?

• Den här typen av kompetens kommer arbetsgivaren  

att efterfråga

10.40 Hur kan din framtid komma att se ut? 

• Gör en handlingsplan för din framtid 

• Nya arbetssätt och processer – vi gör en övning 

• Vad kommer att utmana dig, och hur vill du utvecklas?

13.00 Workshop – med praktiska exempel 

Det här är områden där det antagligen finns mycket att 

lära vare sig du har börjat med att arbeta digitalt eller inte. 

Många som har börjat tycker också att det är värdefullt att 

få bekräftelse på att man är på rätt väg, eller om det finns 

saker man kan göra ännu smartare.

Pia kommer bland annat att visa:

• Hur du hanterar kvitton digitalt 

• Så arbetar du effektivt med e-fakturor 

• Så fungerar bankkoppling i praktiken. Genom att arbeta 

med automatiska banktjänster kan du spara en massa tid 

jämfört med manuell hantering

DAG 2
FÖRMIDDAG MED KARIN & CHRISTOFFER

09.00 Excel för ekonomiassistenten 
Lär dig hur du jobbar strukturerat, snabbt och snyggt i ett 

av dina viktigaste arbetsverktyg. Oavsett om du känner dig 

superduktig eller osäker i Excel så kommer du under den 

här förmiddagen att få gott om handfast kunskap som du 

kan använda direkt när du kommer tillbaka till kontoret!

• Se till att du har de här smarta inställningarna i Excel 

• Så arbetar du med stora datamängder på ett effektivt sätt 

• Tänk på detta när du tar ut data ifrån ekonomisystemet 

• Hur du kan automatisera delar av ditt arbetsflöde 

• Massor av smarta tips och svar på dina frågor

Karin Estmark, föreläser i Stockholm

Christoffer Majstrovic, föreläser i Göteborg

EFTERMIDDAG MED CHRISTER ISEHAG

13.00 Så skapar du motivation och arbetsglädje på jobbet 

• Hur är en bra dag på jobbet? 

• Vad är en dålig dag? 

• Konsten att starta om sig själv med en mänsklig   

Ctrl+Alt+Del

14.40 Så skapas samarbete med olika personlighetstyper  

• Varför är det så att vi kommer överens med vissa och inte 

med andra? 

• Lär dig förstå hur olika personlighetsstilar, inklusive din 

egen, fungerar 

• Så bemöter och anpassar du dig efter den du möter för ett 

bättre samarbete

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Ta gärna med dig egen laptop och följ  
med på under den här halvdagen!

P.S. Tycker du att ordet ”workshop” låter lite… så där? Lugn. 
Det handlar bara om att du och bänkgrannarna tillsammans 
får diskutera kring olika scenarier och utbyta erfarenheter 
om hur ni gör i dag. Ingen redovisning framför gruppen eller 
något sådant. Detta är ofta den delen som kursdeltagarna 
uppskattar mest (men som de på förhand tycker låter lite 
jobbigt).
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VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

EKONOMIASSISTENTEN 
2019

Stockholm 

27-28 november

Göteborg

26-27 november 

Pris: 8 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

KOM 5 BETALA  
FÖR 4!


