Profilbeskrivning Konsult
Marita Krusgaard
16 års erfarenhet från konsultbranschen med uppdrag bl.a på Stora Enso och
SSAB. Har arbetat med allt från kund/leverantörsreskontra, redovisning, inkasso,
valutasäkringar och bankgarantier, finansiering med EU:s fonder, inköp till
ekonomiansvarig. Tidigare arbetat som undersköterska inom akut och
intensivvård.

Personliga egenskaper

Erfarenhet

Social, samarbetsvillig, målinriktad och
drivande person.

2006 –

_________________________
Persondata

Sprint Personal AB: Konsult inom ekonomi, reskontra och
administration med uppdrag hos:
SSAB
Stora Enso Skog AB
Länsstyrelsen Dalarna
Arctid Paper AB Grycksbo

2001-2006
Stegvis AB; Självständigt sköta ett mindre företag. Löpande
kontering, bokföring och registrering i SPCS 500. Momsredovisning
och bokslutsarbete.
Personaladministrativa arbeten inom StegVis såsom
lönerapportering och personalförsäkringar.
Löpande bokföring åt enskild näringsidkare (Sverko) samt
administration åt Högskolan Dalarna inom två EU projekt inom
både Mål1, Mål2 och Mål 3. Redovisning och rekvirering av
projektets kostnader.
Sedan 2006 sköter jag den löpande redovisningen för det vilande
företaget.
Genom att arbeta på Stegvis har jag lärt mig att arbeta
självständigt och ta egna initiativ.

Bor med familj i Borlänge.
Trivs med ett aktivt liv där skidåkning,
ridning och segling är favoriterna.
Tränar regelbundet på gym.

2000-2001

Landstinget Dalarna; Administration av ekonomisystem, samt
kontakt med leverantörer för utveckling av programvara. Dela ut
behörigheter samt vara behjälplig till användare inom
Landstinget.
Handlägga arbetet med interna medel, såsom skuldebrev,
avskrivningar och räntedebiteringar. Avstämningar av egna
konton, samt kontroll av övriga enheters skuldkonton vid
bokslutsarbete.
Budgetuppföljning, samt presentation inom intranätet.

2000
sommarvik

1991-1993

Stora Enso skog AB, Mora; Arbete i reception, samt registrering av
inkommande fakturor.
Fakturering samt allmänna kontorsgöromål.

1990-1991

Borlänge kommun; Vikariat under 91-92 inom kundreskontra.
Handläggning av hundskatt och avgifter vid den kommunala
musikskolan. Hjälpte till vid bokslutsarbete och kassaredovisning.
Under 1993 hjälpte jag till i leverantörsreskontran som praktikant
p.g.a. graviditet.
Kungsinkasso, Stockholm; Posthantering och arkivering.
Sekreterarfunktion, brevskrivning efter diktafon. Handläggning av
enklare inkassoärenden.

Motivation

Kunskaper

Motiveras av nya utmaningar som
bidrar till att utveckla mig i min yrkesroll

Legitimerad redovisningskonsult. Högskolekurser inom redovisning,
handelsrätt och marknadsföring.

och som människa. Hitta lösningar och
att leverera över kundens förväntan.

Profilbeskrivning
SSAB EMEA

Stora Enso Skog
AB

Även högskolekurser inom organisation & marknad, samt ekonomisk
psykolog, fastighetsförmedling och byggteknik. Har även vårdutbildning.

Sprintuppdrag
2006-2011(5,5år)
Som ekonomikonsult uthyrd till kund. Har sedan första dagen varit placerad på
ekonomikontoret på SSAB Tunnplåt AB. I arbetet ingår bland annat,
leverantörsreskontra. Scannat, optimerat och verifierat leverantörsfakturor i Readsoft
och IFS. Kontrollerat och konterat fakturorna innan slutattest, samt handläggning av
valutasäkringar och bankgarantier. Stöttat och gett support åt användare under
systembyte. Genom att arbeta som konsult har jag lärt mig att samarbeta och snabbt
anpassa mig till nya arbetsuppgifter.

2011-2013 (2 år)
Inhyrd som konsult för att starta upp inköpsavdelning
och införande av nytt ekonomisystem (SAP).
P Upparbetande av rutiner samt support och stöd till användare i SAP.

Länsstyrelsen
Dalarna

2013-2014 (3mån)
- Bokslutsarbete
- Avstämning av konton
- Periodiseringar
- Specifikationer till årsbokslut
- Bokföring
- Omföring och rättelser
- Arbetat i Agresso

Arctic Paper AB
Grycksbo

2014-2017 (3,25 år)
- Månadsbokslut, Bokslutsarbete
- Råvarukostnadsberäkningar
- Avstämning av konton
- Periodiseringar
- Framtagning av rapporter
- Bokföring
- Valutaändringar/valutajusteringar
- Intrastat
- utförsel redovisning till SCB
- Arbetat i Raindance, Maximo, Qlickview och Visma control.

