J E N N Y ST R Ö M B E R G
PERSONLIGT
Namn
Jenny Strömberg
Adress
Stampgatan 55
41101 Göteborg

Sedan jag avslutat min ekonomiexamen vid Stockholms universitet för fyra år sedan så
har jag haft två huvudsakliga befattningar, en som finansiell rådgivare samt en mer
generell administrativ roll där fokus låg på redovisning samt hantering av löner. Båda
dessa tjänster har varit ideala för min del eftersom jag kunnat ha kontroll över hela
processen samtidigt som jag arbetade med finansiell information.

Telefonnummer
0738300952

A R B E T S E R FA R E N H E T

E-post
example@cvmaker.com

Rådgivare

Födelsedatum
20-02-1990
Födelseort
Göteborg

Din lokala bank, Stockholm

sep 2020 - Nuvarande

Arbetade som konsult och rådgivare med att erbjuda investeringsmöjligheter för
bankens olika under. Jag var även ansvarig för att säkerställa att planeringen fullföljs
såsom man bestämt.

Kön
Kvinna

Redovisningskonsult

Nationalitet
Svensk

Jag arbetade med redovisning, fakturering samt löpande lönespecifikationer för olika
kunder som vi hade ansvar för.

Civilstånd
Sambo

Administrativ tjänst

Körkort
B
LinkedIn
https://se.linkedin.com/in/example-profile

INTRESSEN

Redovisningsbyrån, Göteborg

Finansbolag, Uppsala

jan 2017 - jan 2018

jan 2018 - aug 2019

Olika administrativa uppgifter såsom fakturering, administration av löner, samt
styrning av löneprocesser.

U T B I L D N I N G A R O C H K V A L I F I K AT I O N E R
Ekonomi

sep 2013 - jan 2017

Arbetar ideellt hos en lokal förening med

Handelshögskolan, Stockholm

redovisning och bokföring.

Utbildningen ämnar förbereda dig för att självständigt och utvecklande arbete med
olika arbetsuppgifter vilka relaterade till redovisning, ekonomisk analys samt
kalkylering. Stor fokus ligger på att utveckla din specifika förmåga till
problemlösningar, ett kreativt tänkande samt även objektiva resonemang.

Jag gillar att resa till världens metropoler när
tillfälle erbjuds.
Jag är medlem i en lokal bokklubb där jag
recenserar böcker.

REFERENSER
Referenser lämnas på begäran.

KOMPETENS
Microsoft Office
Visma-lön och Visma SPCS
Agresso
Qlikview

