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Utbildning för nya ekonomiregistrerare
Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd
Utbildning i fördjupat informationsuttag för övergripande ekonomer och
beslutsstöd
Agresso stängt fredag 24/3 från klockan 15
Ny personal vid ekonomiavdelningen

Utbildning för nya ekonomiregistrerare
Onsdag 17 maj 2017, kl. 9-16.30
Plats: Uppsala, Ulls hus, sal Alnarp (A305)
Kursen är obligatorisk för nya ekonomiregistrerare som inte deltagit på kursen
tidigare. Max antal deltagare är 20 personer.
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/utbildning-ny-ekreg
Sista anmälningsdag är den 10 maj.
Anmälan görs på: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/kompetens-ochkarriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
Vid frågor maila till elin.jakobsson@slu.se eller caroline.jansson@slu.se.

Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och
beslutsstöd
Torsdag 18 maj 2017, kl. 9-16
Plats: Uppsala, Ulls hus, Umeå (A303)
Kursen är obligatorisk för nya beslutsstöd, övergripande ekonomer och
projektekonomer. Max 20 personer.
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Org.nr 202100-2817
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Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/utbildning-ny-oe-pe-bs
Det kan vara bra att ha med sig en bärbar dator, men det är inget krav.
Sista anmälningsdag är den 10 maj.
Anmälan görs på https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/kompetens-ochkarriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
Vid frågor maila anita.olofsson@slu.se

Utbildning i fördjupat informationsuttag för övergripande
ekonomer och beslutsstöd
Kursen är omgjord och ges nu av ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen
gemensamt. Information om kursen finns på länken: https://internt.slu.se/fordjupatinformationsuttag-for-oe-bs
Utöver vad som beskrivs i kursinformation erbjuder vi den här gången momentet
”Känn på Agresso som budgetverktyg”.
Uppsala
4 maj em + 5 maj fm
eller
9 maj em + 10 maj fm
Plats: Ulls hus, datorsal 2
Alnarp
11 maj em + 12 maj fm
Plats: Ladan
Umeå
15 maj
Plats: Datorsal 1b fm + datorsal 3b em
Anmälan görs på https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/kompetens-ochkarriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
På anmälningssidan finns även information om sista anmälningsdag.
Vid frågor maila anita.olofsson@slu.se
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Agresso stängt fredag 24/3 från klockan 15
Agresso stängs på fredag 24/3 klockan 15 för uppdatering. Arbetet pågår fram till
fredag kväll.

Ny personal vid ekonomiavdelningen
Som vi informerade om i ekonomimeddelande 2016:14 har vi haft en period med
många vakanser och ersättningsrekryteringar. Vi har också rekryterat till ett nytt
uppdrag som vi har fått, att ge ekonomistöd till IT-, infra och
egendomsavdelningarna. Nu är i huvudsak alla rekryteringar klara och vi har
många nya medarbetare.
Åsa Cervin Hedfors är ny redovisningschef sedan den 15 mars.
Henrietta Hellström arbetar som ekonomiadministratör med kontrakt och stiftelser.
Lovisa Englund börjar den 3 april som redovisningsekonom med inriktning mot
anläggningar.
Christina Andersson börjar den 2 maj som redovisningsekonom. Hon ersätter
Sanita Fröman som har gått över till institutionen för skoglig mykologi och
växtpatologi.
Evelina Thorsell börjar den 8 maj som redovisningsekonom i vårt nya uppdrag om
utökat ekonomistöd till IT- och infraavdelningarna.
Carl-Stefan von Engeström börjar den 2 maj som redovisningsekonom i vårt nya
uppdrag att ge ekonomistöd till egendomsavdelningen.
Susanne Levander har flyttat över från infraavdelningen och arbetar som
ekonomiadministratör med stöd till egendomsavdelningen.
Henning Richardsson är ny inköpschef sedan den 22 februari.
Upphandlare Maria Höglund började den 20 februari och upphandlare Hanna
Spångberg börjar den 2 maj. De ersätter Mats Lovén och Per Johansson som har
slutat.
Vid eventuella frågor, kontakta malin.larsson.lewin@slu.se.

3(3)

