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Visma gör verksamheter mer effektiva
...det känner du kanske till vid det här laget. Nu vill vi även hjälpa dig att effektivisera din kontorsmiljö. 
Denna eBook innehåller illustrationer och steg för steg-guide från ett par av de filmer vi har producerat 
under kampanjen #VismaOfficeHack. I slutet av eBooken hittar du även tips på hur du kan effektivisera 
din verksamhet med hjälp av våra lösningar.

Hoppas att du uppskattar och använder ett par av dessa hacks.
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#VismaOfficehack
På följande sidor presenterar vi en steg-för-steg-guide av de tio hacks som du 
förmodligen redan sett filmer på. När du testar dessa hacks uppmanar vi dig att vara 
försiktig. En del av dem är ganska enkla att genomföra medan andra kan vara lite 
klurigare.

Du kan alltid gå tillbaka till webbplatsen för att se hur vi gjorde hacket. Om du läser 
detta på skärmen kan du bara klicka på länken för respektive hack. Läser du detta från 
ett utskrivet papper hittar du alla hacks på www.visma.se/vismaofficehack.

Kommer du på något eget hack är du varmt välkommen att ladda upp en film till 
sajten. Då är du också med i tävlingen om 10 000 kr.
Tips och trix och tävlingsregler kan du läsa om på sajten.

Lycka till!
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Provisorisk högtalare
Gör dig själv till medelpunkt på kontorsfesten eller fikarummet med en enkel 
mobilhögtalare.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Leta upp en tom toarulle

Klipp hål för telefonen

Sätt i pins som stöd

Låt musiken flöda
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Adapterlist
Var är adaptern? En magnetlist är allt som behövs för att aldrig behöva ställa den 
frågan igen.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Tappat bort dina adaptrar?

Skaffa en magnetlist, skruvar 

och skruvmejsel.

Fäst magnetlisten på ett bra 

ställe

Sätt upp adaptrarna

2

1

3
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Skrynklig skjorta
Använd tiden till något mer produktivt än att stryka skjortor. En plattång och en tröja 
är allt som behövs.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Ta fram din skrynkliga skjorta

Sätt en tröja utanpå skjortan

Kör en plattång över kragen

Redo att användas

2

3

4
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Testa batterier
Ett enkelt test visar om batterier är nya eller använda. Utan att du behöver sätta i 
dem.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Släpp batteriet med 

minuspolen mot bordsytan

Tomma batterier välter

Fulla batterier studsar

Varde ljus

2

1

3
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Smart förvaring
Småprylar som skapar oreda på skrivbordet? Några glasburkar och lite superlim blir 
smart förvaring för gem och annat smått.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Oreda bland gem, pins och 

häftklamrar?

Leta upp burkar med lock

Täck locken med superlim

Fäst under skrivbordskanten 

för förvaring

2

1
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Stör ej
Fullt schema och ingen tid att svara på kollegornas frågor? Gör en synlig stör-ej-skylt 
så får du kanske vara ifred.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Rulla ihop ett papper

Gör en stör-ej-lapp

Tejpa fast lappen på rullen

Fäst skylten på dina hörlurar 

för lugn och ro

2

1

3
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STOPSTOP

STOPSTOP

STOPSTOP

STOPSTOP
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Sudda kontorsytor med gurka
Dags att ta bort pennstreck och kladd från skrivbordet? Använd skalet från en gurka 
att rengöra med.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Pennstreck på skrivbordet?

Skala en bit gurka

Gnugga försiktigt skalet mot 

ytan

Voilá. Rent och fint igen

2

1

3
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Självvattnande blomma
Ett busenkelt system för självbevattning hjälper din skrivbordsplanta att överleva 
semestern.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Glömmer du att vattna 

blomman?

Klipp av en bit bomullstråd och 

gör en knut i ena änden

Fyll en plastpåse med vatten

Trä snöret genom plastpåsen och 

stoppa den lösa ändan i krukan

1

2

3
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Provisoriskt hörselskydd
Högljudd skrivbordsgranne? Få lite lugn och ro med ett par egengjorda hörselskydd.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Ta fram två muggar och fyra 

gummisnoddar

Klipp hål i muggarna och knyt 

ihop gummisnoddarna

Trä i gummisnoddarna i 

muggarna

Njut av tystnaden

2

1

3
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Workshopväska
En färdigpackad workshopväska är lösningen för dig som ofta är på språng och har 
svårt att få med allt du behöver. Färdigpackat och redo att användas.

Läs mer om
Visma.net Expense 

ILLUSTRATION
Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg, bifoga 

kvittot som du tog via appen 

och skicka

ILLUSTRATION

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
ILLUSTRATION

Se filmen 

Gör en lista med det du 

behöver till möten

Ta fram det du behöver

Packa i utvald väska

Bara att ta med.  Varje gång!

2

1

3

4

Adapter 
CD skivor
Gummiband
Block
USB
Self-stick notes
Pennor

READY
TO GO
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Lösningar som effektiviserar ditt arbete
Att Visma gör verksamheter mer effektiva är ingen hemlighet. Våra lösningar 
effektiviserar, automatiserar och gör att ditt jobb kan hålla en jämn och hög kvalitet. 
Vårt mål är så klart att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet och få en 
enklare jobbvardag. 

Visma hittar du både inom privat och offentlig sektor. Vi levererar lösningar inom 
ekonomi, lön och HR, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster och  
butiksdatalösningar. Vi kan också hjälpa dig med IT-relaterad utveckling. 

På kommande sidor har vi samlat några smakprov av de lösningar som vi vet kan 
effektivisera ditt arbete. Helt enkelt det vi är bäst på och gärna vill visa dig mer av.
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Är du också trött på röran av 

avtal, papper och inloggningar 

på flera olika ställen?

Logga in i inköpsportalen för 

tillgång till alla avtal på ett 

ställe + en enda inloggning till 

flera olika webbshopar

Dina inköp effektiviseras och 

du får tid över till annat

Så mycket kan just du spara med
Vismas inköpsrabatter 

Färdigförhandlade inköpsrabatter för ditt 
företag. Smidigt samlat på ett enda ställe.

Vår samlade köpkraft ger dig vassare villkor. Visma Advantage effektiviserar dina 
inköp genom förmånliga inköpsrabatter. Vi erbjuder färdigförhandlade inköpsavtal 
inom kontorsmaterial, drivmedel, frakt och många andra områden där du kan spara 
tid, kraft och pengar. Sammanlagt förhandlar vi avtal för omkring 15 000 företag.
Den samlade köpkraften gör att vi tillsammans får bättre villkor och lägre priser!

Allt samlat i en smidig inköpsportal
Som kund hos Visma Advantage har du alla dina inköpsavtal samlade i vår portal.
Där ser du avtalen som ni använder på företaget – och kan lita på att priser och villkor 
alltid är uppdaterade. Du väljer själv vilka avtal ditt företag ska använda och det är lätt 
att komma igång. Med några klick aktiverar du ett avtal för att börja utnyttja rabatten.

Om ditt företag har inköpsavtal som ni förhandlar själva kan du även lägga upp dem i 
inköpsportalen och på så sätt samla företagets avtal på ett enda ställe. Smart va!

Med ett enda inlogg kommer du in i portalen där du hittar våra leverantörers 
webbshopar. Du behöver alltså inte hålla reda på flera olika inlogg för att handla. 
Är det fler på företaget som ska kunna göra beställningar från en leverantör kan du 
enkelt och kostnadsfritt lägga upp nya användare samt ange deras behörighet.

Med vår portal har du med andra ord full koll på alla dina inköp!
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Inköpsportalen
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Få betalt för dina fakturor direkt
Förverkliga dina drömmar genom att frigöra kapital med factoring. Du förbättrar 
snabbt din likviditet samtidigt som du minskar kreditförluster och det administrativa 
arbetet.

Drömmer du om snabbare tillväxt?
Ett enkelt sätt att frigöra kapital för att öka likviditeten är factoring. Genom att sälja 
eller belåna dina fakturor förbättrar du din likviditet och får tillgång till kapital som 
annars ligger bundet i utestående fordringar. Med mer kapital kan du snabba på din 
tillväxt.

En tjänst med extra allt
I Vismas factoringtjänst ingår faktureringen, påminnelsehanteringen och även 
inkassotjänsten. Våra erfarna handläggare tar hand om dina kunders fakturafrågor 
och som kund får du kontinuerlig rapportering och återkoppling.

Visma sköter både fakturor och påminnelser efter väl utarbetade rutiner och 
svarar även på dina kunders frågor. Med vår erfarenhet av fakturering och 
påminnelsehantering ökar vi ofta betalningsgraden samtidigt som vi värnar om att 
dina kundrelationer.

Läs mer om
Visma Factoring 

Vill du få betalt direkt?

Visma betalar ut pengarna 

direkt till dig

Sedan hanterar vi fakturor, 

påminnelser och frågor
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Leverera din vara/tjänst och 

lämna fakturan till Visma
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Att arkivera handlar inte 

främst om att stuva undan 

dokument. Poängen är att 

kunna hitta igen dem.

Det är många steg på vägen 

till att införa ett e-arkiv. Vårt 

testprojekt är en bra början.

Med e-arkivet på plats blir 

informationen sökbar och 

systematiserad.

Läs mer om
Visma Ciceron E-arkiv 

Den som söker ska finna. Det är poängen 
med ett e-arkiv.

Hitta igen det du söker, både idag och många år fram i tiden, med Visma Ciceron 
E-arkiv. Oavsett om ditt e-arkiv ska rymma 130 miljoner eller 130 tusen dokument 
så hjälper vi dig att effektivisera hela arkiveringsprocessen – från inmatning och 
processorienterad arkivredovisning till avställning, e-arkiv och återsökning.

För en myndighet är det ett omfattande projekt att avställa ett verksamhetssystem 
och att kravställa ett e-arkiv. Att delta i vårt testprojekt är ett bra sätt att få 
erfarenhet och praktisk kunskap så att du är väl förberedd inför övergången till 
e-arkivering.

I testprojektet får du lära dig grunderna i Riksarkivets rekommendationer och 
specifikationer. Vi hjälper dig att få en förståelse för hur du behöver tänka inför 
att ansluta system. Genom praktisk användning av vårt e-arkiv lär du dig hur man 
kravställer ett e-arkiv på ett bra sätt.

Här är fördelarna som väntar dig med e-arkivet på plats: Full koll på verksamhetens 
digitala information. Allt sökbart och systematiserat i enlighet med lagar och krav. 
Enkel överföring från system till arkiv. Trygg arkivering i dag och i framtiden.

Låt oss visa var skåpet ska stå. Ja, alltså arkivskåpet. Det behövs inte längre.

Skrota arkivskåpen - eller gör 

något roligt av dem!
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Visma E-arkiv
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Behov av ny medarbetare 

uppstår.

Välj rätt kravprofilmall och 

identifiera den kompetens du 

söker.

Urval, utvärdera och anställ.

Ladda ner produktguiden på
www.visma.se/recruit 

Visma Recruit - effektiviserar hela din 
rekryteringsprocess.

Har du rekryteringsbehov? Satsa på ett av Nordens mest använda rekryteringssystem.
Visma Recruit hanterar drygt 2 miljoner ansökningar om året och används av fler 
än 25 000 chefer och rekryterare runt om i Norden. Visma Recruit är ett avancerat 
rekryteringsverktyg utan att vara krångligt.

Kom snabbt och effektivt igång!
Du kommer snabbt och effektivt igång. Vi levererar en rekommenderad uppsättning 
och efter en kort utbildning har du kunskap att ändra och anpassa efter era behov. 
Därefter tar vår supportavdelning vid och stöttar både dig som rekryterare i det 
fortsatta arbetet men också de kandidater som söker.

Hur ser rekryteringsprocessen ut på ditt företag?
Ladda ner vår produktguide där du kan läsa mer om kompetensbaserad rekrytering 
och vad Visma Recruit kan göra för ditt företag.

Var synlig och lättillgänglig i 

din annonsering.
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VI SÖKER DIG
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Läs mer om
Visma Retail POS 

En flexibel Point of Sale
- samma kassa, flera möjligheter!

70 % av alla inköpsbeslut fattas i butiken. Den butik som har starkt fokus på 
konsumenten, service och bemötande vinner i kampen om marknaden.

Att kunna möta sina kunder i butik med service och med bra flöde genom kassorna 
känns som självklarheter för en butiksverksamhet. Men inte sällan sätts detta på prov.
Idag använder majoriteten av handeln traditionella och stationära kassor.
Möjligheten finns nu att se kassapunkten med nya ögon.

Låt modern teknologi hjälpa till att öka shoppingupplevelsen
Nu går det att använda en och samma POS-lösning i hela butiken samtidigt som 
kassan har möjligheten och flexibiliteten att ändras efter behov. När som helst under 
dagen eller under några enstaka timmar förändras kassan efter önskad kombination 
av antal bemannade kassor, självbetjäningskassor och mobila kassor utifrån kundens 
behov, kundtillströmningen och bemanning.

Med lösningen från Visma Retail kan ett och samma kassasystem, med mjukvara 
och hårdvara, användas på flera sätt och är kompatibel för alla plattformar som 
surfplattor, mobiltelefoner och traditionella klienter:

• Självbetjäningskassa för kunden
• Bemannad kassa av butikspersonal
• Mobil kassa för butikspersonal att använda inne i butik

Möjlighet att växla till 

självbetjäningskassa vid högre 

kundtillströmning i butik.

Växla till mobil kassa som 

säljstöd för mer service och 

köpavslut i kundmötet.

Effektivare butiksdrift och 

större flexibilitet för både 

butikspersonal och kunder.

Nöjda kunder och ökad 

shoppingupplevelse ger 

återkommande kunder.
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Låt oss göra jobbet!
Enligt en studie gjord vid Umeå universitet så lägger svenska småföretagare i 
genomsnitt 42% av arbetstiden på administration. Detta är ju inte hållbart. Så om du 
gör det du är bäst på, så gör vi det vi är bäst på - din ekonomi.

Vi tar hand om din ekonomi
Som kund hos oss kan du välja om vi ska sköta hela eller delar av din ekonomifunktion. 
Redovisning, lön&HR, bokslut eller rapportering. Oavsett vad du vill ha hjälp med så 
kan vår tjänst anpassas efter era förutsättningar, en flexibilitet för att kunna växa 
tillsammans med er.  
 
Vi kan allt
Tillgång till rätt kompetens och de resurser du behöver. Vi kan allt gällande lagar och 
regler som rör ekonomin i ditt företag. Oavsett fråga eller var du befinner dig så är du 
bara ett telefonsamtal eller ett mail ifrån svaret.
 
MyVisma
Tack vare vår molnbaserade kundportal MyVisma har du som kund tillgång till all 
information du behöver gällande din ekonomi online, dygnet runt. Allt som behövs är 
en internetuppkoppling och en dator,  smartmobil eller surfplatta.

Skapa en organisation som passar ert företag. Kontakta oss så kan vi 
gemensamt komma fram till bästa lösningen för din verksamhet. Läs mer om vår 

outsourcingtjänst 

Vi kan sköta hela eller delar av 

din ekonomifunktion. 

Vi kan allt gällande lagar och 

regler som rör ekonomin i din 

verksamhet. 

I MyVisma har du tillgång till 

all ekonomisk information när 

du vill - oavsett var du är.

3

My
Visma

My
Visma My

Visma
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Snabbaste vägen till korrekta 
reseräkningar

Visma.net Expense är en molntjänst som förenklar hanteringen av traktamente, mil-
ersättning och utläggsregistrering. Den ger dig möjlighet att göra dina reseräkningar 
var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst - på en läsplatta, PC eller 
Mac - hemma eller på jobbet - där det passar dig bäst.

Bäst av allt, det hjälper dig att registrera dina resor och utlägg snabbt och enkelt samt 
att du slipper dubbelregistrering. Det säkerställer att du får rätt ersättning och att 
redovisningen blir korrekt.

Snabbt och enkelt att komma igång
Med Visma.net Expense behöver du inte installera någon programvara och betalar 
bara för de användare som du behöver. Ett välkomnande epost-meddelande skickas ut 
till nya användare, som ger dem omedelbar tillgång till tjänsten. Därifrån är det bara 
att klicka och köra igång.

Lösningen kräver ingen utbildning. Allt du behöver veta hittar du i onlinehjälpen. 
Systemet innehåller också en separat snabbguide, som ger en fullständig beskrivning 
av hur du registrerar i Visma.net Expense.

Läs mer om
Visma.net Expense 

Ta bild på kvittot via appen 

Visma Attach

Logga in i systemet och 

registrera dina uttlägg

Chef godkänner vi appen 

Visma Manager
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Visma.net
expense

Visma
Manager

Bifoga kvittot som du tog via 

appen och skicka
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Fakturering och bokföring online.  
Ja, det gör skillnad.
Över 50 000 företagare har redan effektiviserat sina dagliga arbetsprocesser 
med Visma eEkonomi och appen Mitt eEkonomi. Här är några exempel: Frisören  
som tidigare var tvungen att betala leverantörsfakturor och bokföra hemma på 
kvällar och helger får jobbet gjort redan under dagen. Därmed sparas ett par timmar i 
veckan.  
Reparatören fakturerar kunden direkt efter kundmötet, sparar tio minuter per 
faktura och får snabbare betalt. Åkeriägaren betalar ut löner, skickar offert och gör 
bankavstämningar på rastplatsen bredvid E6:an. 
 
Mer kontroll och bättre samarbete
Företagare får bättre kontroll på sin ekonomi och allt som behöver göras. 
Visma eEkonomi är också utvecklat för att fungera perfekt i samarbete med en 
redovisningsbyrå. Om företagaren sköter en del av sin ekonomi online kan byrån  
ta hand om resten och kommunikationen sker förstås snabbt och effektivt direkt i 
programmet.  

Förverkliga drömmar
Med automatiserade processer och närmare samarbeten skapas mer tid för 
människor att förverkliga sina drömmar. Visma eEkonomi är ett webbaserat 
fakturerings- och bokföringsprogram som effektiviserar vardagen för företagare 
med enskild firma eller eget aktiebolag, och för föreningar. 

Läs mer om
Visma eEkonomi 

Frisören tar hand  

om sina kunder. 

Bokför och gör alla 

bankärenden under dagen.

Är helt ledig  

när hon cyklar hem!

2

1

3

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.visma.se/vismaofficehack/&title=Jag%20läser%20en%20eBook%20om%20OfficeHack%20från%20Visma.%20Ladda%20ner%20den%20här.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.visma.se/vismaofficehack/&t=Jag%20läser%20en%20eBook%20om%20OfficeHack%20från%20Visma.%20Ladda%20ner%20den%20här
https://twitter.com/intent/tweet?text=Jag%20l%C3%A4ser%20en%20eBook%20om%20OfficeHack%20fr%C3%A5n%20Visma.%20Ladda%20ner%20den%20h%C3%A4r.&url=http://www.visma.se/vismaofficehack/
https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-eekonomi
https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-eekonomi


Vår vision är att vara ledande i automatiseringen av affärs-
processer. För att åstadkomma detta följer vi vår mission: att 
främja europeisk konkurrenskraft i skapandet av tillväxt och 
effektivisering.

Våra kunder använder vår programvara, våra tjänster och vår 
kunskap för automatiseringen och hanteringen av affärsprocesser 
och vårt mål är att vara de bästa på att ta hand om och utveckla 
kunder oavsett storlek.
Vi ger friheten till kunden att välja mellan programvara och 
tjänster och baserar våra internationella framgångar på lokal 
expertis.

Vi bidrar också i transformeringen från den traditionella 
affärschefens roll till en effektivare chef, som är ansvarig för 
samtliga, integrerade affärsprocesser.

Vi försöker få våra kunder att uppfatta oss utifrån våra 
värderingar:

 ● Respekt

 ● Pålitlighet

 ● Innovation

 ● Kompetens

 ● Laganda

Om Visma - automation, integration och mervärde
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Visma i siffror

Fler än 160 kontor 

7 440 medarbetare

Huvudkontor i Oslo

550 000 kunder
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Vismas ekonomi- och affärsystem används av nära hälften 
av alla Nordiska företag

5,2 miljoner lönespecar per månad

60 procent av alla norska och svenska bokslut och 
deklarationer

8 338 MNOK i omsättning, 2015
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Jobba på Visma
Vårt mål är att kontinuerligt förbättra kundlojaliteten i Visma och göra kunderna så 
nöjda att de rekommenderar oss till sina vänner och affärsbekanta. Metoden Net 
Promotor Score (NPS) hjälper oss att identifiera vilka åtgärder vi ska vidta – våra 
kunders svar är mycket värdefulla för oss!

Engagerade medarbetare
På samma sätt som vi vill ha nöjda kunder vill vi att våra medarbetare trivs, utvecklas 
och rekommenderar oss som arbetsgivare. Vi genomför medarbetarundersökningar 
två gånger per år. Våra medarbetares svar är mycket värdefulla för oss!

Visma erbjuder möjligheten att arbeta i ett entreprenörsdrivet bolag, med kraften och 
utvecklingsmöjligheterna i en stark koncern. Hos oss trivs du som sätter resultat och 
affärsnytta före prestige och vill arbeta i ett lönsamt och växande bolag där din insats 
gör skillnad.

Se våra lediga tjänster 
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En av Nordens mest attraktiva 
arbetsgivare
Baserat på svaren från över 38 000 studenter från de fyra nordiska länderna, släpper 
Universum de mest attraktiva arbetsgivarna i Norden. Över 18 000 ekonomistudenter, 
och 4 000 IT-studenter från Danmark, Finland, Norge och Sverige har utvärderat sina 
ideal arbetsgivare mellan september 2014 och mars 2015. Visma rankas nu på plats 
nummer 13 inom IT och plats 30 inom ekonomi.

Nomineringen: “Detta företag har arbetat mycket framgångsrikt och långsiktigt med 
employer branding-frågorna. Genom att lyfta fram unga medarbetare lyckas man 
visa på den bredd och det djup av möjligheter som finns för unga människor inom 
företaget.
Frågan är väl etablerad i ledningen och drivs därför med kraft i företaget. Resultaten 
har inte låtit vänta på sig och företaget rankas idag högt i branschen, men även på 
nordisk basis.”
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Management Trainee
Som Vismas Management Trainee kommer du att börja din karriär som projektledare. 
Under ditt trainee-år arbetar du i fem olika projekt inom olika bolag i Vismakoncernen. 
Projekten är verkliga utmaningar som vår koncern står inför, och vi kan garantera att 
ditt bidrag i projekten kommer att medverka till Vismas framtida tillväxt.

Vi söker dig som:
	 	Är nyexaminerad med master inom Buisness, Management, 
  Ekonomi eller IT/Teknologi
	 	Har goda akademiska meriter
	 	Är engagerad och driven
	 	Har ledarambitioner och vill växa tillsammans med Visma

Som trainee får du:
	 	Karriärplanering och kontinuerlig uppföljning från 
  din mentor och din traineekoordintor
	 	En varierad och händelserik vardag – ingen dag är den andra lik
	 	En unik förståelse för Vismas koncern som helhet
	 	Vara en del av Vismas alumninätverk för våra Management Traineer
	 	Möjlighet till en ledarposition på sikt inom Visma
	 	Utmaningar som får dig att växa!

Vad händer efter ditt traineeår?
Inom Visma finns det flera exempel på olika karriärvägar efter det att våra 
Management Traineer har avslutat sitt traineeår. Nedan ser du en sammanfattning på 
vad några av våra föregående Management Traineer arbetar med idag.

månad 1-2

månad 3-4

månad 5-6

månad 7-9

månad 10-12
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2
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Kontakta oss
Vi finns i dag på ett flertal orter i Sverige. Du hittar oss från Piteå i norr till 

Malmö i söder. Därför har vi också många olika kontaktvägar. Hör av dig till 

oss så hjälper vi dig!

Telefon: 010-141 12 00. Växeln är öppen vardagar 08.00 - 17.00. 

Mail: info@visma.se
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