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Ekonomiassistent
Det här är en spännande och bred utbildning inom ekonomi,
redovisning och administration för dig som vill arbeta som
exempelvis ekonomiassistent och redovisningsassistent.
För att få en grundläggande kunskap som motsvarar
branschens förväntningar lär du dig att sammanställa
ekonomiska rapporter, kalkyler, redovisning och bokföring.
Utbildningen ger dig kunskaper som krävs för att du ska

Kurser
KGYORI11A
FÖSSEV0
ADMPER0
INFINF01
FÖRFÖR01
FÖRFÖR02
INFPRG0
ADMADM00S
FÖRRED02
Tillval
GYARHA

Orienteringskurs.......................... 50
Servicekunskap......................... 100
Personaladministration............... 100
Information och kommunikation 1.... 100
Företagsekonomi 1.................... 100
Företagsekonomi 2.................... 100
Programhantering...................... 100
Administration-specialisering ... 100
Redovisning 2............................ 100

Gymnasiearbetet ...................... 100

kunna arbeta med ekonomiska och administrativa frågor
på ett företag.
Efter avslutad utbildning kan du jobba som: Ekonomiassistent, Redovisningsassistent, Administratör, Kontorsansvarig, Skoladministratör, Orderhandläggare m.m.

Arbetsplatsförlagd tid
En viss del av utbildningen är utlagd på Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte
har svenska som modersmål krävs att du har godkänt
i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
eller motsvarande.
Informationsmöte
För att bli antagen till utbildningen krävs att du går på
ett obligatoriskt informationsmöte tisdagen den 27
november 2018 kl 15:00.

Totalt antal poäng............................... 850

Lokal för informationsmöte: ASTAR Utbildning, Planteringsvägen 5, Helsingborg.

Start
Start:

Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter
ansökningstidens utgång.

31 december 2018
(Första skoldagen är 2 januari 2019)
Längd:
34 veckor
Sista ansökan:
3 december 2018
Utbildningsort
Helsingborg
ASTAR Utbildning
Planteringsvägen 5, Helsingborg

Du ansöker via en webbansökan www.helsingborg.
se/vuxansokan. Är du folkbokförd i Helsingborg och
behöver få kontakt med en studievägledare gå in på
www.helsingborg.se/vuxenutbildning. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning,
ta då kontakt med komvux i din hemkommun. Du
behöver bifoga dina skolbetyg i ansökan.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Caroline Karnehall
E-mail: caroline.karnehall@astar.se
Adress: ASTAR Utbildning,
Planteringsvägen 5, 252 29 Helsingborg

