Genom
hela
karriären

Din partner
i karriären

Ditt medlemskap ger dig både trygghet och hjälp
att utvecklas. Snabb och individuell service
genom hela yrkeslivet.

Företagare?

Chef?

En tredjedel av våra
medlemmar är chefer. Vi ger
dig råd i din roll som chef och
anställd. Exempelvis granskar
vi ditt VD-avtal. Läs mer på
civilekonomerna.se/chef

Vi erbjuder dig rådgivning,
seminarier och företagsförsäkringar. Anmäl dig
som egenföretagare
via Min Sida.

Föräldraledig?

Var i
karriären
är du?

Arbetssökande?

Prenumerera på våra jobbsökartips.
Har du en lägre inkomst kan du få
reducerad avgift. Hör av
dig till medlemsservice så
hjälper vi dig.

Har du nyss fått barn? Ladda
ner vår guide för föräldralediga
eller passa på att boka in ett
samtal med vår karriärrådgivare.

Anställd?

Karriärmagasinet Civilekonomen
är en uppskattad medlemsförmån.
Här får du de senaste branschnyheterna direkt hem i
brevlådan.

Lönerådgivning

Har du rätt lön? Vi har Sveriges bästa lönestatistik för
ekonomer. Inför lönesamtalet är det viktigt att du förbereder
dig. Prata med våra löneexperter och gör en lönekoll
på webben. Vi har verktygen, se till att använda dem!

Förhandlingshjälp

På en arbetsmarknad i ständig förändring är det en trygghet
att kunna vända sig till en expert på ekonomers karriär.
Vi hjälper dig om du hamnat i kläm hos din arbetsgivare och
ger dig råd om exempelvis anställningsavtal och stöd vid en
uppsägning.

Karriärrådgivning

Vad är ditt nästa steg? Vi ger vägledning om karriärval,
kompetensutveckling och MBA. Få ditt CV och personliga
brev granskat av våra experter eller boka en personlig
karriärrådgivning. Läs mer och boka på civilekonomerna.se/
rad-stod/karriartjanster.

Civilekonomdiplom

Som yrkesverksam medlem kan du beställa vårt diplom
som visar att du kan kalla dig civilekonom. Diplomet finns på
både engelska och svenska. Beställ ditt diplom genom att
mejla medlemsservice@civilekonomerna.se

Inkomstförsäkring

Vad händer om du förlorar ditt jobb? Vår inkomstförsäkring
ingår i medlemskapet och kan ge dig upp till 80 % av lönen
upp till 80 000 kr i månaden, om du också är medlem i
Akademikernas a-kassa.

Har du rätt lön?
Logga in på Min Sida och ta del av
Saco lönesök. Där kan du jämföra din lön med
andra ekonomers löner.
Vet du exempelvis vad en ekonom som bor i
samma stad och har samma
titel som du tjänar?

Vi har svaret!
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Bra inför
lönesamtalet!

