Fokus Regnskap AS søker etter to engasjerte verdiskapere!
1 fast 100% stilling og et vikariat 100% med mulighet for fast tilsetting. For den faste stillingen gjelder
kvalifikasjonskrav som regnskapsfører/autorisert regnskapsfører.
Fokus Regnskap AS er et fremtidsrettet regnskapsbyrå som til enhver tid søker å tilby tjenester som er
verdiskapende for sine kunder, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig.
Vi har en målsetting om at alle våre kunder skal benytte seg av digitaliserte plattformer innen
tradisjonelt regnskap, og du vil derfor i Fokus Regnskap AS få jobbet med markedets mest
fremtidsrettede regnskapssystemer. Å være kundens «økonomisjef» er et av våre mottoer og vi arbeider
gjennom dette i høy grad tett med våre kunder innenfor alle segmenter av ordinær drift.
Fokus Regnskap AS holder til i moderne lokaler i Fosnavåg, 40 minutter fra Ørsta/Volda og 1,5 time fra
Ålesund. Vi teller i dag 11 engasjerte medarbeidere som gleder seg til å ta imot nye og engasjerte
kollegaer.

Arbeidsoppgavene vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være kundens «økonomisjef» og høyre hånd
Oppsøkende virksomhet og kundemøter
Regnskapsføring, kontroll, rapportering og økonomistyring
Lønnsoppgaver og rådgivning på personalspørsmål
Opplæring og kursvirksomhet for nye og eksisterende kunder
Kunde – og oppdragsansvarlig
Onboarding av nye kunder med oppsett av digitaliserte løsninger
Internopplæring og kompetanseutvikling
Håndtering av ulike regnskapsfaglige problemstillinger i team og individuelt
Arbeidsoppgaver kan også tilpasses den enkeltes erfaring og kompetanse

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Høyere økonomisk utdannelse, minimum bachelornivå.
Autorisert regnskapsfører / regnskapsfører
Erfaring fra regnskapsføring, årsoppgjør med skatt og ligning, eller revisjon.
Helhetsforståelse innenfor regnskap og rapportering.
Fordel med erfaring med Power Office Go og ev andre digitaliserte regnskapssystemer
God IT-kompetanse og forståelse for digitale systemer
Erfaring fra bedriftsrådgivning og oppsøkende virksomhet
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:
Fokus Regnskap AS
Eggesbøvegen 2, Herøysenteret
6092 Fosnavåg

Org.nr.: NO 985 305 765 MVA
E-post: fokus@fokusregnskap.no
Internett: www.fokusregnskap.no

Tlf.: 700 81 290

For å både lykkes og trives i Fokus Regnskap AS må du like å ta initiativ, i tillegg til å være strukturert
og fleksibel. Vi legger stor vekt på at du er samarbeidsorientert, proaktiv, utadvendt og arbeidsom. Du
bør like utfordringer og å ha utstrakt kontakt med kunder og samarbeidspartnere. Du bør inneha
analytiske evner og evne til å se hvordan du kan bidra til å skape merverdi for våre kunder og
samfunnet.
I Fokus Regnskap AS verdsetter vi et godt og utviklende arbeidsmiljø. Det er derfor viktig for oss at du
har evnen til å bidra til et konstruktivt, utviklende og bærekraftig arbeidsmiljø som vil bidra til at Fokus
Regnskap anses som en foregangsbedrift innen sin bransje.
Kjenner du deg igjen? Ønsker du å bidra til et bærekraftig samfunn og næringsliv?
Da vil vi gjerne høre fra deg!

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
Faglige utfordringer i et selskap som vokser.
Mulighet til å bidra til et bærekraftig samfunn og næringsliv
Faglig og personlig utvikling med gode karrieremuligheter.
En fleksibel hverdag med hyggelig kolleger.
Mulighet for hjemmekontor

Søknadsfrist: 29.april 2020

Søknad og fullstendig CV sendes til: magnus.eriksen@not-yet.no
Rekrutteringsprosessen er et samarbeid mellom Fokus Regnskap AS og Not Yet AS.
For ytterligere spørsmål angående stillingene og Fokus Regnskap AS, kontakt:
Magnus Eriksen – Not Yet AS
T. +47 46642854
****

Stig Vestnes

Daglig leder / Autorisert regnskapsfører
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