Fokus Regnskap AS søker etter autorisert regnskapsfører og
lønnsmedarbeider
Fokus Regnskap AS søker etter to nye medarbeidere. Det er ønskelig med kvalifikasjoner som
autorisert regnskapsfører. Den ene stillingen er et års vikariat, med gode muligheter for fast
stilling. Relevant erfaring fra arbeid med regnskap og lønn er å foretrekke.
Vi ser etter deg med IT-kunnskap, nysgjerrighet til å utnytte vår digitale hverdag til det fulle,
og skape tillit hos våre kunder.

Arbeidsoppgaver
•
•
•

Løpende regnskapsføring og kontroll
Rapportering, avstemming, analyser og økonomistyring
Løpende lønnsarbeid

•

Selvstendig kundekontakt med oppdragsansvar

•

Håndtering av ulike faglige problemstillinger i team og individuelt

Ønskede kvalifikasjoner
•

God regnskapsforståelse og høyere økonomisk utdannelse

•

Autorisert regnskapsfører

•

Erfaring med regnskapsføring, rapportering og årsoppgjør

•

God kunnskap om lønn, reise og personal

•

Selvstendig, nøyaktig og selvgående

•

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:
For å både lykkes og trives i rollen må du like å ta initiativ, i tillegg til å være strukturert, ha
god gjennomføringsevne og en fleksibel væremåte. Vi ønsker å være våre kunders beste
samarbeidspartner og ser etter deg som både evner å se detaljene, men også det store bildet.

Vi tilbyr
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
Faglige utfordringer
Faglig og personlig utvikling med gode karrieremuligheter

•

Gode tekniske systemer og løsninger

Fokus Regnskap AS er et selvstendig, autorisert regnskapsbyrå som holder til i Fosnavåg.
Selskapet har i dag 11 ansatte. Fokus Regnskap AS er fremtidsrettet, og vil til enhver tid tilby
tjenester som er verdiskapende for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet ellers. Å
være kundens «økonomisjef» er et av våre motto, og vi arbeider i høy grad tett med våre
kunder innenfor alle segmenter av ordinær drift.
Vi benytter moderne IT-systemer, bla.annet Power Office Go, Visma.net Payroll og
Controller.
Søknadsfrist 29.mars - vi intervjuer fortløpende, så ikke nøl med å søke.
Søknad og fullstendig CV sendes til: fokus@fokusregnskap.no

For ytterligere spørsmål kontakt: Telefon 700 81 290
Stig Vestnes, daglig leder – telefon 950 29 613

