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Knappa 40 år och lycklig 2-barns förälder med såväl hjärtat, friskvården som strukturen på rätta stället.
Helt socialt-media-fri så ingen sida att länka.

Målsättning framåt

Få förmånen att stödja forskningen. Vara en ren tillgång för forskaren. Genom god projektekonomi med
finurligt effektiv och automatiserad project controlling som långsiktigt och hållbart tar sig uppåt framåt.

Arbetslivserfarenhet
Göteborgs Universitet (GU) 2017-05 – forever pågående
Fullt fokus på projektekonomi och STP (Stöd till projekt-systemet). Kom in på GU som ekonomiadministratör
och har arbetat som ekonom med personalstöd. Löpande och bokslut. Styrka: automatisering o struktur.
Sökte mig till GU för mervärdet i att stödja forskning, få arbeta statligt samt att bemästra Agresso.
Föräldraledig med Folke född 2016-10.
Högskolan i Borås (HB) 2016-01 - 2016-07 (anställd året ut)
Projektstödjande ekonom vid Grants and Innovation Office (GU:s FIK). Vikarierande. Fokus: EU-projekt.
Nobel Biocare AB (Internationellt börsnoterad koncern. 4 miljarder i omsättning) 2012-02 – 2015-12
(Varslad på grund av utlandsflytt/arbetsbrist)
Senior Accounting Controller som roll och i praktiken ekonomichefens högra hand i utvecklingsarbete.
Automatiserade bokslutsprocesser genom Excel-malls-byggande med mina tankningar/inläsningar från
ekonomisystemet SAP. Koncernredovisning, årsredovisningar, skattemål/ärenden och revisioner.
Chalmers Tekniska Högskola AB (Chalmers) 2010-09 - 2012-01
Avdelningscontroller (Ekonom) med flertalet pågående EU-projekt vid Institutionen MC2, avdelningen för
kvantkomponentfysik. Arbetade mycket med forskarstöd i projekt som en självklar del av teamet.
Louder Living Marketing AB (Internationell koncern inom event. 15 MSEK. Sthlm) 2008-09 - 2010-08
Ekonomiansvarig. Rapportering i koncern, redovisning, uppbörd, lön, budget etcetera. Enda ekonomen.
KPMG Bohlins AB (KPMG Halmstad) En av då “Big 4” Revisionsbyrå 2006-09 – 2008-08
Revisor (assistent till prov för godkänd efter ca. 2 år). Mästare på skatteregler för deklaration och FAR:s
gula bibel (regelverket). Reviderade allt från EU-projekt, AB, Brf, Trossamfund, Bank till börsnoterat.
Föreningssparbanken (Swedbank) 2002-09 - 2006-08 (arbete upp till 50% under studierna o heltid somrar)
Banktjänsteman. Både via telefon & på kontor. Sålde bäst i Sverige. Blev tilldelad kluriga ärenden.
Sommarland Skara Säsong 2001 och 2002. Blev utsedd till bästa arbetare i trovärdighet och lojalitet.
Preem Karlsborg 1999 – 2002. Kassörska. Arbetade självständigt med att förbättra försäljningen i butiken
via effektiviseringsåtgärder och gick igenom ekonomin med stationsägaren. Bytte även H2 & kolla glykol.

Utbildningar (Program)
Högskolan i Borås (HB) Master in Textile Value Chain Management (2015-06).
Högskolan i Halmstad (HH) Magister i företagsekonomi inriktning Bank & Revision (2006-06).
Högskolan i Halmstad (HH) Kandidatexamen EUE (European Business) – programmet med två terminer
vid University of Lincoln (UK). Extra-kurser inom Beskattningsrätt och Affärsengelska ex. (2005-06).
Har över 450 ECTS då ständigt går en kurs eller utbildning på distans. Älskar för alltid utbildning.

Övrigt

Förmånen att bli förtroendevald i elevråd, i kommittéer, i styrelser, till General (nollning). Om och om igen.

