Administration bas
med påbyggnad mot ekonomi
och redovisning (distans)
Kommunal yrkesvuxutbildning
på gymnasienivå
Om yrket

Ansökningsperiod

Ekonomi- och redovisningsassistenter använder sig av olika
bokförings- och faktureringsprogram när de arbetar med
företagets eller organisationers bokföring. Det är en stor
fördel att tycka om att arbeta med siffror, att vara noggrann
och organiserad eftersom små fel i bokföringen kan få stora
konsekvenser och skapa hinder och problem för företaget/
organisationen på olika sätt. Eftersom ekonomi- och
redovisningsassistenter ofta har kontakt med kunder, krävs det
att man är serviceinriktad, flexibel och tillmötesgående.

Ansökan är öppen mellan 4 juli och
21 augusti 2022.

Viktigt att veta om utbildningen
• Utbildningen är 40 veckor lång.
• Startdatum för utbildningen är 26 september 2022 och
slutdatum är 30 juni 2023.
• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se
Från och med 1 juli 2022 innehåller det nya nationella
yrkespaketet kurser från försäljnings- och serviceprogrammet
och ersätter tidigare yrkespaket från handels- och
administrationsprogrammet.
Utbildningen bedrivs helt på distans via MoA-Lärcentrums
lärplattform.

Så här söker du:
1. Gå in på eskilstuna.alvis.se
2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.
3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbildningen,
följ sedan instruktionerna.
I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara k
 urser
på vuxenutbildningen i Eskilstuna.
Kom ihåg att skicka med
• ett arbetslöshetsintyg om du är arbetslös
• ett anställningsbevis om du har en anställning
• dina tidigare betyg om du inte har studerat här
tidigare

Frågor?
För frågor om a
 nsökan, antagning och studie- och
yrkesvägledning kontakta vuxenutbildningen:
Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Kostnader
Du betalar själv för eventuell kurslitteratur.

Utbildningen genomförs av MoA-Lärcentrum på
uppdrag av Eskilstuna kommun.

Förkunskapskrav

Kontakt på MoA-Lärcentrum: Vesna Pavlovic
E-post: vesna.pavlovic@moa-larcentrum.se
Webbplats: moa-larcentrum.se

• Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller
motsvarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen
Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök skolverket.se

Administration bas

Poäng

Information och kommunikation 1
Affärskommunikation
Företagsekonomi 1
Administration 1
Administration 2

100
100
100
100
100

Totalt antal poäng

500

Påbyggnad ekonomi och redovisning

Poäng

Företagsekonomi 2
Redovisning 2
Affärsjuridik

100
100
100

Totalt antal poäng

300

Totalpoäng bas + påbyggnad

800

