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Diplomerad Redovisningsekonom
Som redovisningsekonom ansvarar du för
organisationens operativa ekonomiarbete.

Förkunskaper

Gymnasiekompetens och eller
Sensus ekonomisassistentutbildning eller motsvarande. Flerårig
erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete samt grundläggande
kunskaper i bokföring är ett krav.
Viss kännedom om bokslut och
deklaration är en tillgång.

Syfte

Efter avslutad utbildning har du
god kunskap om bokföring och
lönehantering och kan ansvara för
organisationens operativa ekonomiarbete. Du har grundläggande
kunskap om redovisningsekonomiska begrepp och aktuell skattelagstiftning. Du kan också upprätta
bokslut, bedöma skattekonsekvenser samt göra ekonomiska analyser.
Detta är en praktisk utbildning som
ger dig möjlighet att bredda dina
kunskaper inom ekonomi.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 160 studietimmar fördelat under två terminer. Teori varvas med praktiska
övningar. Du får hemuppgifter och
personlig feedback. Utbildningens
upplägg gör att du kan studera och
arbeta parallellt.
Utbildningen innehåller följande
avsnitt:
• Grundläggande bokföring
• Affärsmiljö, ekonomiska kalkyler
• Affärsredovisning
• Beskattning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig
som arbetar med eller har erfarenhet av ekonomiadministration, till
exempel som bokföringsassist,
arbetsledare med ekonomiansvar
eller redovisningskonsult, och som
vill utveckla dina kunskaper inom
kvalificerat ekonomiarbete.
”Utbildningen var nyttig och
intressant och gav mersmak
för ytterligare kunskaper inom
området. Jag har gått Löneadministration här i Kalmar i
höstas och även anmält mig till
bokslutskursen nu i vår.”
Eva Holm-Wiberg, Årgus Medicinteknik AB, Kalmar

Deltagarröster
”Med en fördjupad kunskap som utbildningen redovisningsekonom har
gett mig kan jag med en trygghet och säkerhet själv sköta det ekonomiska i ett företag. Mixen av teori och praktik är optimal. Sensus håller
hög standard på sina lärare som har ett stort engagemang i gruppen
och lärandet.
Upplägget som Sensus har på sina utbildningar ger en möjlighet att
kunna kombinera och jobba samtidigt som man studerar, vilket jag
tycker är mycket bra. Jag väljer gärna Sensus igen och kan varmt
rekommendera dem till andra som är sugna på att studera.”
Malin Robertsson, Marktjänst AB,
Hovmantorp

ÖVRIG FAKTA
Kurslitteratur

Sensus tillhandahåller kurslitteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid
täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma
inom området, vilket ger goda
förutsättningar för dig att både
praktiskt och teoretiskt växa in
i yrkesrollen.

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper
där det finns gott om utrymme
för handledning, feedback
och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli
diplomerad krävs minst 70
procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

”Utbildningen till redovisningsekonom har fördjupat mina kunskaper
inom ekonomi och jag har nu möjligheten och självförtroendet inom
ämnet att söka mer avancerade redovisningsjobb och själv sköta all
redovisning i mitt egna företag. Läraren var både pedagogisk och kunnig med flerårig erfarenhet och övrig personal på Sensus välkomnade
oss varmt på kursen. Jag rekommenderar gärna den här utbildningen
då det är en mix av självstudier och föreläsningar och jag kunde då
kombinera mitt vanliga arbete med studier”
Linda Borglin, Hulta Gård
”En rolig och verklighetsanknuten utbildning som leds av kompetenta
lärare. Utbildningen varavar teori och praktik på ett bra sätt och man
har många, intressanta och utvecklande diskussioner med de andra
deltagarna och lärarna.”
Lotta Thorén, redovisningskonsult,
Revideco AB
“Suveränt bra utbildning. Kunniga lärare.”
Annika Karlsson, Deloitte AB,
Kalmar

Vi utbildar enligt folkbildningens kunskaps- och människosyn. Därför är mötet mellan
människor och deras erfarenheter centralt.

Mer information finns på sensus.se/diplom
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Sensus erbjuder utbildningar
till medarbetare och chefer
som vill stärka sig i sin befintliga eller kommande yrkesroll.

