Få ut mer
av medlemskapet!

Dina
karriärtjänster

På omslaget:
Gustav Karlténius,
medlem

Utvecklas
medoss
Våra karriärtjänster ger dig
möjlighet att nå längre.

Dina
karriärtjänster
Karriärrådgivning
Du har tillgång till vår expertis inom
utbildning, arbetsmarknad och
kompetensutveckling. Under Råd & Stöd
på vår hemsida kan du läsa mer.

Seminarier
och föreläsningar
Hämta kunskap och få nya perspektiv på
ett stort antal seminarier, föreläsningar
och utbildningar på olika orter i landet.
I kalendariet på vår hemsida hittar du
aktuell information.

För att underlätta för dig som ska vara
föräldraledig eller som är chef med
föräldralediga medarbetare, har vi
tagit fram en guide. Du hittar
den på vår hemsida.

En tredjedel av våra medlemmar
är chefer. För dig som chef ordnar
vi särskilda seminarier, utbildningar
och nätverk. Du får också
Executive CV-granskning.

Mentorprogram
Har du arbetat i minst två år och vill ha
en erfaren mentor som bollplank?
Anmäl dig då till vårt tvååriga mentorprogram. Läs mer under Våra Förmåner
på vår hemsida.

Nätverk
Du kan gå med i någon av våra många
nätverksgrupper som finns på flera
orter. Nätverken har olika inriktningar
och vi hjälper gärna till att starta nya
grupper. Läs mer på vår hemsida under
Råd & Stöd.

CV-granskning

Föräldraledig

Chef

Du får ditt CV och personliga brev granskade en gång per år, helt kostnadsfritt.
Skicka in dina handlingar, antingen på
svenska eller engelska, och få återkoppling inom tio arbetsdagar. Läs mer på vår
hemsida under CV-granskning.

Lönerådgivning
Vi granskar ditt anställningsavtal och
ger dig råd om lön vid nyanställning eller
när du får ändrade arbetsuppgifter. På
vår hemsida hittar du Sveriges bästa
lönestatistik för ekonomer.

Karriärcoachning
Du får tillgång till subventionerad
coachning, antingen genom personliga
möten eller via telefon. Coacherna
är certifierade och vana att arbeta
med ekonomer. För dig som är nyexad
erbjuder vi telefoncoachning av elever
som är i slutet av sin coachutbildning.

Egenföretagare
För dig som driver eget erbjuder vi bland
annat specifik rådgivning, seminarier
och företagsförsäkringar. Du får också
ett riktat nyhetsbrev. Är du egenföre
tagare? Anmäl dig till registret@civil
ekonomerna.se

Civilekonomen
Du får tidningen Civilekonomen 10 gånger
per år som tar upp ämnen som är relevanta för ekonomer. Du kan också besöka
tidningen på webben via civilekonomen.se

Här når du oss!
Växel: 08-556 912 00
Medlemsjouren (lön, arbetsrätt, avtal): 08-556 912 60
Medlemsservice (kontaktuppgifter, avgifter, fakturor): 08-556 912 70

Tips!

Uppge gärna en
privat mejl till oss
så slipper du ändra
om du byter jobb.
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Kansliet: kontakt@civilekonomerna.se
Medlemsjouren (lön, arbetsrätt, avtal): ombudsman@civilekonomerna.se
Medlemsservice (kontaktuppgifter, avgifter, fakturor): registret@civilekonomerna.se

