
Ekonom?
Bli medlem!

Sveriges
största nätverk
för ekonomer



Din partner i 
karriären

Personligt, engagerat och enbart för ekonomer

Trygghet

Vi samlar över 44.000 ekonomer och ingen kan ekonomers 
lön, arbetsmarknad och karriär lika bra som vi! Du får direkt 
tillgång till våra ombudsmän och experter, och alltid med en 
individuell lösning.

På en arbetsmarknad under ständig förändring är det en 
trygghet att kunna vända sig till en expert på ekonomers 
karriär.  Vi hjälper dig med avtal, vid uppsägning eller 
med andra arbetsrättsliga frågor som rör din anställning. 
Kontakta oss så hjälper vi dig så att allt går rätt till
och det blir så bra som möjligt för just dig.

Ett medlemskap i Civilekonomerna ger dig 
trygghet och hjälper dig utvecklas i karriären. Som 
fackförbund driver vi dessutom viktiga frågor som 
lön, balans i livet, och att utbildning ska löna sig. 
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Karriär
Vad är ditt nästa steg? Vi ger vägledning om karriärval, 
kompetensutveckling, MBA och andra utbildningar. Vi 
erbjuder även seminarier, karriärcoachning, CV-granskning 
och jobbsökartips. Vill du träffa andra ekonomer? Ta del av ett 
seminarium, gå med i ett nätverk eller ta chansen och ansök till 
vårt mentorprogram.

Inkomstförsäkring
Vad händer om du blir av med jobbet? Vår inkomstförsäkring 
ingår i medlemsavgiften och ger dig upp till 80 % av bruttolönen 
upp till 80 000 kr i månaden om du är med i Akademikernas 
a-kassa. Vi hjälper dig om du skulle bli arbetslös. Läs mer om 
villkoren på civilekonomerna.se/inkomstforsakring

Lönerådgivning
Har du rätt lön? Vi ger dig Sveriges bästa lönestatistik för 
ekonomer! Ta del av våra tips för att få upp din lön. Gör 
en lönekoll på webben eller prata direkt med en av våra 
löneexperter. Vi vet vad som är viktigast för din löneutveckling 
och ger dig verktygen inför nästa löneförhandling.

Allt på ett ställe – facket och a-kassan
Oavsett om du går med i Civilekonomerna eller inte, så 
rekommenderar vi att du är med i en a-kassa. Akademikernas 
a-kassa har en av de lägsta avgifterna i Sverige. Vi tar hand om 
betalningen till a-kassan så att du endast behöver hantera en 
faktura. Tryggt och enkelt för dig!

Civilekonomdiplom
Som ordinarie medlem kan du beställa vårt diplom
som visar att du kan kalla dig civilekonom.  



Postadress: Box 4720, 116 92 Stockholm
Telefon: 08-556 912 00 | Fax: 08-556 912 01

Medlemsjouren: 08-556 912 60 | Medlemsservice: 08-556 912 70 
Etikjouren: 08-556 912 80 | www.civilekonomerna.se | kontakt@civilekonomerna.se 

Är du civilekonom
utan att veta om det?

Har du en utbildning i ekonomi motsvarande en 
kandidatexamen (180 hp) så uppfyller du våra 
medlemskrav och kan kalla dig civilekonom. 

Vill du veta mer och få en engagerad 
karriärspartner, kontakta oss på 

08-556 912 00 eller civilekonomerna.se

Välkommen!
Bli medlem 
du också!
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