FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV SIFFROR, ADMINISTRATION OCH VILL HA EN KONSULTATIV YRKESROLL

12

LÖNEKONSULT

veckor L IA
(Lärande i Arbete)

Utbildningen är

1,5 ÅR

Som lönekonsult kvalitetssäkrar du löneprocessen. Du arbetar självständigt med genomförande samtidigt som du
samarbetar med såväl interna som externa aktörer. Din utbildning ger dig den kompetens som krävs för att kunna
arbeta med rådgivning, konsultation, systemkunskap, digitalisering, internationalisering och processoptimering inom
lönebranschen. Du förbereds för att kunna bli auktoriserad lönekonsult, vilket du kan bli efter tre års yrkeserfarenhet.
Det finns ett stort behov av lönekonsulter vilket ger dig stora möjligheter till anställning.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Gymnasieexamen, eller motsvarande.

BEHÖRIGHET I ÖVRIGT
Följande gymnasiekurser med minst betyget E/G/3:
•

Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

DU KAN ARBETA SOM
•

LÖNEKONSULT

•

LÖNESPECIALIST

•

LÖNEFÖRRÄTTARE

•

LÖNEEKONOM

REELL KOMPETENS
Saknar du någon av ovanstående behörigheter kan du söka via reell kompetens. Du kan styrka din reella
kompetens med exempelvis arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar,
ideellt arbete eller praktik. Dessa skickas in digitalt i samband med din ansökan.

URVAL
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs en urvalsprocess.
I den ingår en muntlig intervju, skriftligt prov i svenska och matematik.

LÅT DIN FRAMTID BÖRJA PÅ VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA!
Utbildningen är framtagen och skräddarsydd utifrån branschens behov. Utbildningsformen är
behovsstyrd och bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från branschen. 9 av 10
studerande har ett arbete inom 6 månader efter avslutad examen. Du varvar teori med praktik och en
tredjedel av utbildningen sker i verklig miljö på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbete). Under
LIA-perioden får du möjlighet att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska förmågor, samt att
du ges möjlighet att utveckla ett ovärderligt nätverk som ofta leder till arbete efter avslutad utbildning.
Som studerande på Västerås Yrkeshögskola utbildas och tränas du i såväl verktyg, metoder som
personlig utveckling. Det gör att du utöver högaktuell yrkeskompetens får affärsmässiga förmågor
som hjälper dig att kommunicera dina kunskaper på ett professionellt sätt.

KURSER							YH-POÄNG
ARBETSRÄTT								30
EXAMENSARBETE							20
FÖRMÅNER OCH RESEREGLEMENTEN					20
LIA									60
LÖNEHANTERING OCH DEN KONSULTATIVA YRKESROLLEN		

20

LÖNESYSTEM								20
PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR					10
PERSONALEKONOMI OCH PERSONALREDOVISNING			

30

PRAKTISK LÖNEHANTERING						40
PROCESSER INOM PERSONALARBETE					30
REDOVISNING								20
300
SUMMA:						

EFTER UTBILDNINGEN KAN DU
•

arbeta i IT-baserade lönesystem och integrera data i andra system

•

arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inklusive avstämningar
rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner

•

arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter med mera

•

avgöra vad som räknas som förmån och vad som räknas som lön

•

hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar

•

tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden

•

förstå bokföringens grunder

•

hantera uppgifter inom lön för bokföring, samt kommunicera om och felsöka i bokföringen

•

hantera och analysera stora mängder data, till exempel i Excel

Mer information om utbildningen, kursstart, behörighet och sista ansökningsdag, hittar du på:
www.vasterasyrkeshogskola.se
Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigande under hela studietiden: www.csn.se

