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Om meg  

Regnskap har alltid vært mitt første valg. Etter 25 år i bransjen er det fortsatt det jeg brenner for. 
Jeg er flerkulturell, dynamisk, effektiv og har stor arbeidskapasitet Jeg har alltid fokus på behov og 
verdiskapning i bedriften. Jeg er løsningsorientert, fleksibel og liker å samarbeide, en typisk lagspiller. 
Målbevist, rutiner. 

Arbeidserfaring 

 

VKST AS – Autorisert regnskapsfører    2018 –  
VKST er et økonomihus som tilbyr helhetlige økonomitjenester som dekker behovet for en økonomistab i en 
bedrift, alt fra postmottak til økonomisjef. Som autorisert regnskapsfører i VKST AS jobber jeg med alt fra 
implementering av nye kunder til bokføring og forretningsutvikling. 

Frisk Gruppen AS – Autorisert regnskapsfører     2017 – 2018 

Hos Frisk Gruppen AS har bestod en stor del av mine arbeidsoppgaver i å utarbeide årsregnskap med 
skattemelding. 
 
Rådgivning og oppfølging av underleverandører var en del av min hverdag, herunder etablering av selskaper. 
 
Visio Finans og Regnskap AS – Daglig Leder      2016-2017 
 
Selskapet var i ferd med å komme seg inn på markedet da jeg ble ansatt som daglig leder for å bygge opp 
regnskapsbyråets kvalitets system. Jeg tok utgangspunkt i Regnskap Norge sitt KS og tilpasset det til selskapet. 

Smart Bemanning AS – Autorisert regnskapsfører    2015-2016 
Jeg har vært styremedlem i Smart Bemanning AS siden 2010. Selskapet skulle gjennom en vanskelig prosess 
med nedbemanning i slutten av 2015. Jeg ble i den forbindelse ansatt i selskapet for å løse problematikk knyttet 
til regnskapsystemet, sette i gang KPI for ansatte og laget rutiner for ISO rapportering. Noe av arbeidet ble også 
å ta del i omorganiseringen i virksomheten. 
 
 
Amesto AccountHouse AS – Supervisor      2014-2015 
 
Som Supervisor hadde jeg i tillegg til oppdragsansvar som oppgave å være rådgiver for kunder og 
medarbeidere på faglige utfordringer. 
For bergenskontoret hadde jeg kundeansvar for et utenlandsk selskap som etablerte seg i Norge. Opplæring 
og rådgivning var en del av dette oppdraget. 
Hadde ellers min egen kundeportefølje, det vil si vanlige byrå rutiner og autorisert regnskapsfører kontroll samt 
årsregnskapet deres. 
 



 

 

 

Jeg fikk noen av mine kunder til å bruke skybasert regnskapsystem Xledger. Dette gav mersalg for Amesto, og 
kundene fikk bedre kontroll. 
 
Regnskap fra A til Å. 
 
For Amesto sin avdeling på Os forberedte jeg byrået til NARF kontroll. Resultat ble 97% score. 

Var ellers med i et kvalitets utvalg for Amesto nasjonalt.     

 

NetLedger AS – Teamleder         2012-2014 
 
NetLedger AS er et totalt skybasert regnskapsbyrå. Mitt ansvar varoppfølging og kontroll av 
regnskapsmedarbeiderne og kundene. 
 
Regnskap fra A til Å. 
 
Profitek AS Konsern – Konsern controller      2012 
29 selskaper, 550 milillioner i omsetning, 600 ansatte 
 
Oppfølging og kontroll av prosjekter, over 3 500 prosjekter totalt. 
 
Ledet et team med 3 controllere. 
 
Ansvarsfelt : 

- Kalkyle og kontroll i forstudie/anbud/fullføring. 
- Kost kontroll, lønnsomhet og produktivitet. 
- Effektifisering og organisering av saksbehandlerenes dager. 

 
 
Profitek Service Senter AS – Regnskapsleder      2010-2011 
 
Ledet et team bestående av 10 regnskaps og lønns medarbeidere 
 
Ansvarsfelt : 

- Regnskap fra A til Å 
- Likviditetstyring, månedsavslutning, interimrevisjon og årsavslutning. 
- Kontroll og oppfølging av prosedyre for lønn. 

 
I denne perioden har jeg også implementert og fulgt opp nytt lønnsystem for hele konsernet. Dette ble en stor 
suksess og selskapet sparte en 50% stilling etter innføring. Selskapet fikk et mer presist og oversiktlig lønnssystem.  
 
 
 
Profitek Kurs Senter AS – Daglig Leder       2008-2010 
 
Etablering av Profitek Skolen (10 moduler innen EL fag) 
Mål : Kompetanseheving – fra elektriker til saksbehandler. 
 
Etablering av utviklingsprogram for nye mellomledere 
Mål : Gi en mulighet til å iverksette læring hurtig i mellomederens daglig virke. 



 

 

 

 
Etablering av VG3 – Elektrofag i samarbeid med hordaland Fylkeskommune. 
Mål : Sikre teori og praksis kunnskap blant konsernets lærlinger. 
Resultat : 17 av 18 lærlinger besto fagprøven. 
 
Multiwave Geophysical Company AS – (nå CGGVeritas AS) – Lønnsansvarlig 2006-2008 
 
Lønn for 40 ansatte på land og 60 ansatte offshore (innland og utland) 
Produksjon, kontroll og oppfølging av prosedyre for lønn i Norge og i utlandet. 
 
Multiwave Geophysical Company AS – (nå CGGVeritas AS) - Regnskapsfører 2004-2006 
 
Bank, kunder, leverandører, avstemninger og mellomværende. 
Siden selskapet er internasjonalt var det mye mellomværende transaksjoner. Jeg var med å innføre et program 
for å holde orden på transaksjonene mellom alle selskapene. Systemet er i dag vel etablert i selskapet. 
 
Hordafor AS – Økonomimedarbeider       2002-2004 
Kunder, leverandører, avstemninger. Forarbeid til interim revisjon og årsregnskap. 
 
 

Verv 

Frico & Partners investment AS - Styreleder    2015- 
ð Min rolle er å koordinere styremedlemene og ivareta alt som skal protokollføres.  

Innkalling, referat, oppfølging.  
Regnskap fra A til Å, ligning, beretning, noter  

Smart Bemanning AS – Styremedlem       2010- 

ð Min rolle er å overvåke økonomi og gi rådgivning til ledelse/eier. 
Produsere referat og oppfølging. 

 
Trippelservice AS – Styremedlem        2010-2012 

ð Min rolle var å ivareta alt som skulle protokollføres. 
Innkalling, referat, oppfølging 

 
Profitek Klima AS – Styremedlem       2010-2012 

ð Min rolle : HMS/kunderfordringer rapportering 

Utdannelse 

Autorisert Regnskapsfører i Norges Handelshøyskole    2009 

Regnskap studium, Chamber of Commerce i Paris    1993 
Fransk Baccalauréat Økonomi og regnskap i Paris     1992     



 

 

 

Nøkkelkompetanse  

- Økonomistyring 
- Regnskap  
- Forretningsutvikling 
- Ledelse 

IT-kompetanse

 

- MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

- Visma 
- Fiken 

- Xledger 

- UniMicro 

 

Språk 

- Norsk:   Bokmål  

- Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 
- Fransk:   (morsmål) 

Annet 

På fritiden liker jeg å gå på lange turer i Frankrike og Spania – Jeg holder på med «Santiago de Compostelle». 
Det er en pilegrimstur som er 1460km. Ellers er familie og hage mine største fritidsaktiviteter. 


