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Modern Ekonomi rekryterar ny kontorschef och satsar på utbyggnad 
 

Modern Ekonomi har anställt Carina Lindström som ny kontorschef till kontoret i Gnesta där även 
verksamhetens lönecenter är placerat. Satsningen föranleds av att en rejäl ökning av antalet 
förfrågningar kring redovisnings- och löneuppdrag har noterats. Dessutom är just lönetjänsten 
något som outsourcas i allt större utsträckning.  
 
Carina tillträder som kontorschef den 4 augusti och kommer närmast från en tjänst som ekonomi- 
och redovisningsansvarig i försäkringsbranschen. Hon har tidigare också jobbat inom 
redovisningsbranschen, vilket bidrar till att göra henne väl lämpad som kontorschef inom Modern 
Ekonomi. Carina kommer även att ansvara för driften av lönecentret. 
 
”Det känns väldigt bra att vi nu har hittat rätt kontorschef för kontoret i Gnesta där vi under en tid 
haft en tillförordnad kontorschef. När vi nu får en långsiktig lösning kan vi satsa på att utveckla 
kontoret ytterligare och få det att växa,” säger Frans Blom VD, Modern Ekonomi. 
 
På Modern Ekonomis lönecenter finns medarbetare som är specialister på löner och lönecentret 
garanterar att kundens anställda får korrekta löner utbetalade varje månad. Det finns möjlighet att 
välja mellan en totallösning, som innefattar de flesta momenten inom personaladministration, eller 
enbart hjälp med lönehantering. 
   
”Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta hos Modern Ekonomi. Tidigare har jag arbetat som 
ekonomiansvarig inom de flesta typer av bolag, men också som redovisningschef inom 
bemanningsbranschen. De senaste åren har jag arbetat inom försäkringsbranschen med bland annat 
Scanias Försäkringbolag, Vabis Försäkringsaktiebolag,” kommenterar Carina Lindström, tillträdande 
kontorschef. 

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Krokslätts Parkgata 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 031-745 50 00. 

För mer information, v.v. kontakta: 
Frans Blom 
VD, Modern Ekonomi 
Tel: +46 (0) 21 470 36 05; Mobil +46 (0) 707 45 42 02 
Mail: frans.blom@modernekonomi.se     
 
Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en 
gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 
2006 och finns med drygt 135 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. 
www.modernekonomi.se 
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