Lönekonsult
Yrkeshögskoleutbildning, 300 Yh-poäng, 1,5 år

Vill du bli en av företagets
viktigaste personer?
Behovet av kompetensen inom lön är enormt

Vad kan jag arbeta med efter examen?

stort och företagstjänster är en av de

Denna utbildning är bred, vilket innebär att

starkaste branscherna i näringslivet. Med vår

du kan arbeta med lönefrågor men även

distansutbildning får du kunskap och färdig-

redovisning och personalekonomi. Några

heter som är attraktiva och eftertraktade på

exempel på yrkesroller du kan axla efter

arbetsmarknaden.

denna utbildning är: lönekonsult,
lönehandläggare och löneadministratör.

Vad gör en lönekonsult?
En lönekonsult arbetar med lönefrågor, så
som löneadministration och ekonomi, men
ibland även frågor kring HR. Att arbeta med
lön innebär ofta ett självständigt arbete med
stort ansvar, där du fungerar som en

”Det är en stor efterfrågan på
kompetenta, utbildade, lönekonsulter på
marknaden och jag är stolt över att få
vara en del av Affärshögskolans
utbildning Lönekonsult.”

rådgivande funktion till hela, eller delar av,
företaget. Därav har du som lönekonsult en
mycket viktig roll i företaget.

www.affarshogskolan.se

Linn Delin, LD Konsult & Redovisning

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning har du kunskap om lön
och dess beståndsdelar. Du har lärt dig att göra
utbetalningar och överföra information till redovisning. Du har också kunskap och färdigheter
kring skatter, avgifter, lagar, regler och kollektivavtal samt hur dessa samspelar med varandra.
Under utbildningen tränas du även i den konsultativa rollen i ditt kommande yrke – vilket är en
av anledningar till att du som lönekonsult blir
en av företagets nyckelpersoner.

Om utbildningen
Den 1,5-åriga yrkeshögskoleutbildningen
bedrivs på heltid, 100 %, på distans från Gävle

Innehåll
•

Arbetsrätt

•

Affärsengelska

•

Examensarbete

•

LIA 1 & 2

•

Konsultation och samtalsmetodik

•

Lönehantering och lönesystem

•

Personalarbetets innehåll och
processer

•

Personalekonomi

•

Redovisning

Behörighet
•

(gymnasieexamen eller

och omfattar 300 Yh-poäng.
Utbildningen läses på distans med cirka 14
obligatoriska träffar i Gävle under utbildningens
1,5 år.

Utbildningsort
Distans från Gävle. Finns även att läsa i
Linköping, Uddevalla och Växjö.

LIA - Lärande i Arbete
Lärande i arbete är den praktiska delen av en
yrkeshögskoleutbildning. LIA är oftast indelad
i flera perioder under utbildningstiden. Under
LIA-perioden får du praktisk yrkeserfarenhet på
företag inom branschen. Du får möjlighet att
omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken
och samtidigt skaffa dig nya kunskaper och insikter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga
nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen
redan under studietiden. Efter avslutad utbildning erbjuds många av våra studerande anställning hos de företag där de genomfört sin LIA.

www.affarshogskolan.se

Grundläggande behörighetskrav
motsvarande)

•

Godkänt betyg i Företagsekonomi 1

•

Godkänt betyg i Matematik 2

•

Godkänt betyg i Svenska 2, eller
Svenska som andraspråk 2

CSN
Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.
Ansökan
Läs mer och ansök på:
www.affarshogskolan.se
Kontakta oss gärna vid frågor:
026-17 69 40

