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Anna PärssonNamn

Kungsgatan 22 Kungsgatan 22 , 60358 LinköpingAdress

0723410691Telefonnummer

example@cvmaker.comE-post

14-08-1986Födelsedatum

LinköpingFödelseort

KvinnaKön

NorskNationalitet

GaveCivilstånd

B, A, AM, BEKörkort

Sedan jag avslutat mina studier vid Linköpings Universitet så har jag haft två olika typer av befattningar, en där jag hade en mer roll
som finansiell rådgivare inklusive en allmän roll inom administration, där fokus låg på redovisning samt utbetalning av lönerna.
Båda dessa tjänster har varit ideala för mig eftersom jag alltid varit ute efter att ha kontroll över hela processen samt företag som
jag arbetar för.

Ekonomi Linjen
Linköpings Universitet, Linköping

Ett masterprogram med tre olika delar där fokus låg på redovisning, kalkylering samt statistik.

sep 2007 - maj 2011

Assistant
Enhet för miljö och hälsa, Göteborg

Jag arbetade främst med ordbehandling, hantering av utskrifter från olika koncept men även en del
hantering av löneunderlag. Det förekom även mindre aktiviteter där jag fick anordna konferenser och
liknande aktiviteter.

sep 2011 - apr 2013

Administratör
Redovisningsbyrån, Uppsala

En redovisningsbyrå med cirka 20 anställda som fokuserar främst på att erbjuda tjänster till andra
mindre lokala företag. Jag arbetade främst med redovisning och administrerade företagens underlag
som används för bokföring av våra revisorer.

maj 2013 - jun 2014

Administrationschef
Skolverket, Stockholm

Myndigheten som i skrivandes stund har över 4000 anställda runtom Sverige, där över 500 befinner sig
på huvudkontoret där jag hade min vakans. Arbetade med att hantera allmänna dokument, hantering av
löner samt mindre evenemang.

sep 2014 - Nuvarande

Personligt

Profil

Utbildningar och Kvalifikationer

Arbetserfarenhet



Intresserad av språk generellt och talar engelska, spanska och tyska, Älskar att resa när jag har tid, helst till världens metropoler, Är
medlem i en lokal bokklubb där jag spenderar en del av min fritid

Referenser lämnas på begäran.

Microsoft Office      

Visma      

Agresso      

Outlook      

Intressen

Referenser

Kompetens
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