Vi styrker vårt unike kompetansemiljø innen fremtidens regnskap og ser etter en

Autorisert regnskapsfører - Regnskapskonsulent
som har god forståelse for regnskap og erfaring fra regnskap- og rapporteringsarbeid samt
implementering av nye rutiner og systemer. Kundeporteføljen består av shipping, offshore, eiendom
m.m. og operativ erfaring fra noen av disse bransjene vil være en fordel.
Vi jobber tett og langsiktig med kundene våre og mener de beste løsningene skapes sammen. Vi
bistår våre kunder med å skape en digital økonomiadministrasjon med høyt fokus på automatisering.
IT-kunnskaper og interesse for effektiv bruk av IT-løsninger er en nøkkel for å lykkes i stillingen. Det
er tillegg ønskelig at du er strukturert, selvstendig og engasjert, og innehar gode samarbeidsevner
Du vil få mulighet til å bistå kunder med følgende problemstillinger:
•
•
•
•
•

Ansvar for utvikling av regnskapsprosesser
Håndtering av digitale regnskapstransaksjoner, lønn, fakturering, avstemming og
kvalitetskontroll
Utarbeidelse av årsregnskap, skattemelding, aksjonær-register oppgaver m.m.
Rapportering, budsjettering og prognose- og likviditetsmodeller
Bistå kunder med rådgivning ut fra behov

Vi er inne i en utviklingsfase og det er interessante muligheter for den rette kandidaten til å være
med å videreutvikle bedriften
Vi søker deg med følgende kvalifikasjoner/egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•

Er strukturert, nøyaktig og effektiv
Er proaktiv, arbeidsvillig og tillitsskapende
Har relasjonsbyggende egenskaper
Har gode IT-kunnskaper og interesse for effektiv bruk av IT-løsninger
Minimum Bachelor i økonomi
Har sterk faglig interesse og god forretningsforståelse
Minimum 3 års relevant erfaring med regnskap

Vi kan tilby en spennende og operasjonell stilling med stor bredde i arbeidsansvar og oppgaver. Vi
har et hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde.
Om Complér:
Complér leverer en komplett tjenestepakke innenfor fagområdene
økonomistyring/finansrapportering/regnskap tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker. I
Complér arbeider vi tett med våre kunder for å skape en god forretningsdrift og utvikling av deres
virksomhet. Vår hovedleveranse er utvikling av gode styringsverktøy og beslutningsstøttemodeller.
Vårt miljø består av 17 medarbeidere med bakgrunn i økonomi/finans/revisjon og lang erfaring fra
næringslivet.

