Månadens alumn: Camilla Cronsioe

Vilken inriktning läste du? Tyska
Nuvarande jobb? Transfer Pricing Manager - Spotify
Examensår? 2011
Ålder? 34
Snabba frågor
Kårallen/kk? Kårallen
Sittning/kravall? Kravall
Ovve/party? Ovve
Bästa matlådan? Lasagne
Varför valde du att studera affärsjuridik?
Det var faktiskt ganska stor del slumpen som avgjorde. Jag valde mellan allt från teknisk
fysik till marknadsföring och hade inte något jättetydligt mål i fråga om vilken yrkestitel jag
ville ha när jag var klar. Jag visste dock att affärsjuridiska programmet skulle ge mig en bred
utbildning och en bra bas inför framtiden oavsett om jag valde att inrikta mig på juridik eller
ekonomi eller något annat. Efter ett år på programmet kände jag däremot att det skulle leda
till något jättebra och jag blev mer och mer säker på att jag valt rätt.
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb?
Jag var med i Jur6 och senare i AJF vilket var jättekul. Jag hade däremot inte något
extrajobb vilket jag i efterhand inte riktigt kan motivera, det hade jag nog hunnit med =)
Hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller arbetslivet
under studietiden?

Det beror på arbetsgivare skulle jag säga. Framförallt visar det på ett visst driv, sedan tror
jag inte att det spelar så stor roll om man varit aktiv inom studentlivet, inom en idrott eller haft
relevanta jobb vid sidan av studierna.
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var du nöjd?
Ja, jag var i Singapore i två terminer. Det bästa jag gjort. Alla borde åka.
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar nu i
arbetslivet?
Skatterätt =) Jag jobbar ju med skatt.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Svår fråga, dagarna skiljer sig ganska mycket åt. Men det är mycket mail och
videokonferenser med våra kollegor och konsulter världen över. Jag jobbar mycket med
Indien och det dyker upp någonting nytt i Indien i princip varje dag. Vi jobbar också med
olika skatterevisioner och kommunicerar löpande med skattemyndigheter runt om i världen.
Vi räknar också en hel del på risk och försöker planera för koncerninterna flöden i gruppen
baserat på forecasts och historisk data.
Vad är det bästa med just ditt yrke?
Att jag får jobba internationellt och att vi jobbar nära business. Det är kul att få vara med från
början till slut när vi går in i en ny marknad till exempel.
Vad saknar du mest med studietiden?
Jag hade fantastiskt kul under studietiden, men helt ärligt så saknar jag den inte så mycket.
Jag har ju kvar mina vänner och alla erfarenheter från den tiden och det är det viktigaste.
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit?
Jag hade läst mer ekonomi parallellt och även någon kurs i excel tror jag. Sjukt användbart.
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?
Beräkna uncertain tax position i ett av våra dotterbolag och försöka sätta en TP-struktur på
plats för ett annat utan att det orsakar en negativ momseffekt för oss.

