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ØKONOMISK RÅDGIVER / REGNSKAPSFØRER  

FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER 
 

 

Fokus Økonomi AS er en tydelig regnskapsaktør i Ringerike. Mange virksomheter etterspør våre 

tjenester, og nå trenger vi en lagspiller til. Vi ser derfor etter deg som har engasjement og kunnskap 

innen økonomi, regnskap og lønn, og som ønsker å arbeide i et profesjonelt byrå. Vi benytter det 

nyeste innen tekniske løsninger og er stadig i utvikling. 

 

Stillingen 

- Selvstendig stilling som regnskapsfører, gjerne med ansvar for egen klientportefølje 

- Arbeidsoppgaver og ansvar tilpasses ønsker og kvalifikasjoner 

- Fortrinnsvis 100 % stilling, men deltid kan også vurderes 

- Tiltredelse 1. september 2019 

 

Ønskede kvalifikasjoner 

- Erfaren økonom med mulighet til å bli autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsfører 

med noen års erfaring 

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

- Faginteressert og opptatt av å holde seg oppdatert 

- Genuint interessert i kundene og deres virksomheter 

- IT-kunnskaper og god systemforståelse 

- Effektiv og liker automatisering av prosesser 

- Passe jovial og sans for humor 

 

Vi tilbyr 

- Kollegaer med høy kompetanse 

- Moderne systemer som er i stadig utvikling 

- Kursprogram og videreutdanningsmuligheter 

- Konkurransedyktige betingelser 

- Muligheter for fleksibel arbeidstid 

- Godt og uformelt arbeidsmiljø 

 

Om oss 

Vi i Fokus Økonomi AS er stolte av å være en lokal aktør. Kundelisten vår reflekterer i stor grad det 

lokale næringslivet på Ringerike og omegn, med både små og store virksomheter i de fleste bransjer. 

Vi er i dag 17 ansatte, med god spredning i kjønn, alder og kompetanse. Det er viktig for oss å ta vare 

på både kunder og kollegaer, og vi har kontinuerlig fokus på begge deler. Fokus Økonomi har tilhold i 

Ankersgate 10 i Hønefoss. 

 

Henvendelser om stillingen kan rettes til daglig leder Hanne Berit Ryen på 

hanne.berit.ryen@fokusokonomi.no 

Søknadsfrist: 17. april 2019. 

 

 

Les mer om oss på www.fokusokonomi.no. 
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