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Arbeidserfaring 

VKST AS – Senior Økonomisk Rådgiver    2019 –  
VKST er et økonomihus som tilbyr helhetlige økonomitjenester som dekker behovet for en økonomistab i en 
bedrift, alt fra postmottak til økonomisjef. Som Senior Økonomisk Rådgiver i VKST AS jobber jeg med alt fra salg 
til implementering av nye kunder, økonomisk rådgiving, bokføring og forretningsutvikling. 

Bergen Kommune – Controller       2018 – 2018 

Økonomiske oppfølging av driftsenheter innenfor Helse; generell økonomistyring, budsjettering, planlegging, 
rapportering, fakturering og leder/prosess-støtte.  

Bedre Likviditet AS – Daglig leder og utøvende konsulent    2017-2019 

Eget selskap. Konsulenttjenester, rådgivning 
Konsulenttjenester innenfor likviditetsstyring og arbeidskapital, samt generelt forbedringsprosesser    

SR Bank - Senior Rådgiver Internasjonal Cash Management    2015-2017 

Ansvarlig for egen portefølje av Internasjonale Cash Management kunder i banken.  
Internasjonale løsninger og rådgiving innenfor Arbeidskapitalstyring og systemløsninger.  
Opplæringsansvarlig på Arbeidskapital - Likviditetsstyring for ansatte på Bedriftsmarked i hele SR Bank.  
Interne kurs og VideoScribe-løsninger  

Danske Bank - Senior Rådgiver Cash Management     2010 - 2015 

Leder Region Vest.  
Ansvar for CashManagement løsninger til bankens næringslivskunder, herunder hovedvekt på prosessrådgiving 
inn mot arbeidskapitalstyring og systemløsninger. Bl.a. gjennomført ett stort antall arbeidskapital analyser for 
bedrifter. Brukt som mentor og opplæringsansvarlig på Arbeidskapitalstyring.  

Visma Services AS - Avdelingsleder        2010 - 2010 

Avdelingsleder for 35 ansatte på SMB markedet for Visma Services (Regnskap/lønn.) Personalansvar/ ledelse av 
mellomledere. Oppfølging og kontakt med eksisterende og nye kunder. Ansvaret for økonomien på 
avdelingen. Administrativt arbeid.  

Ergogroup ASA – Avdelingsleder - prosjektleder    2007-2009 

Leder for 15 ERP (Agresso) konsulenter samt kundeansvar for enhetens største offentlige kunder (kommuner og 
Statlige virksomheter). Hovedfokus på økonomisk og administrativ utvikling av begge disse områdene. 
Oppfølging av organisasjonsundersøkelser. Økonomiske oppfølging av seksjonens daglige gjøremål og 
økonomiske ansvarsområder. Oppfølging av enhetens offentlige kunder. Oppfølging av kundeundersøkelser. 
Gjennomføring og organisering av nysalg.  
Prosjektleder for implementering/oppgradering Agresso.  

 



 

 

 

Geoconsult AS – Chief Financial Officer     2002-2007 

Administrasjons- og Økonomisjef i Geoconsult. AS Hovedansvar for regnskap/økonomi, personal, IT og 
kontordrift. Daglig leders stedfortreder. Konkrete oppgaver: Ledelse av administrasjonsavdelingen, 
likviditetsstyring/finansiering/økonomirapportering, personalsjef - herunder tarifforhandlinger, pensjon og 
forsikringsansvar, rasjonalisering av prosedyrer/rutiner, igangsetter og pådriver for bedriftens 
ISO sertifiseringsarbeid 2004-2006, kravspesifikasjon, initiering og implementering av nye interne styringssystemer 

Sparebanken Vest - Manager Cash Management    1994 - 2002 
Cash Management analyser for kunder. Produktrådgiving for kunder. 
Kompetanseheving innenfor mitt fagområde for kunder/ansatte. Deltagelse i prosjekt i SpareBank 1-regi med 
fokus på WEB/E-løsninger. Produktsjef/Markedskoordinator Bedriftsmarked(BM) ved bankens Markedsavdeling. 
Bedriftsrådgiver for egen kundeportefølje, salgsleder for BM-avdelingen. Selger ved BM-avdelingen. 
Hovedoppgave å profilere banken hos potensielle kunder, samt å skaffe banken nye kunder. Bedriftsrådgiver 
for utsatte engasjement 

Dataimport AS - Chief Financial Officer     1992 - 1994 
Økonomisjef med ansvarsområde: Kredittkontroll/oppfølging bedriftens kunder, Finansiering og likviditetsstyring, 
budsjettarbeid og budsjettoppfølging, samt diverse administrative oppgaver 

Datainstrument AS - Chief Financial Officer     1989 - 1992 
Økonomisjef med ansvarsområde: 
Budsjettutarbeidelse/oppfølging, debitor og kreditoroppfølging, likviditetsstyring, finansiering, samt 
administrative oppgaver 

Skillingsbanken – Bedriftsrådgiver      1987 – 1988 

Ansvarlig for egen portefølje med bedriftskunder. Salg av bankens produkter og oppfølging på eksisterende 
kredittportefølje. 

Kreditkassen/Fiskernes Bank - Bedriftsrådgiver    1983 – 1987 

Ansvarlig for egen portefølje med bedriftskunder. Salg av bankens produkter og oppfølging på eksisterende 
kredittportefølje. 

Utdannelse 

Bachelor Økonomi fra BI    1984 - 1990 
Økonomisk styring som hovedprofil. Deltidsstudier samtidig med full jobb.  

Prosjektledelse, BI    2009 
Grunnkurs i prosjektledelse 



 

 

 

Relevant kurs     2013  

RAMBØLL MANAGEMENT AS, Prosesskonsulent utdannelse 
Gjennom prosesskonsulentutdannelsen (PKU) styrkes dine evner til å fasilitere endring, forbedring og 
utviklingsprosesser. Du får konkrete ferdigheter i å bruke metodikker som har svært gode og veldokumenterte 
resultater som gjør deg til en bedre prosessleder.  

Samarbeidsutvikling AS, Studie i LEAN PROSESSLEDELSE    2012 
Kursdeltakeren skal utvikle kunnskap om Lean prinsippene og styringsprosessene i virksomheter samt utvikle 
kunnskap omkring verktøy, systemer for analyser, optimal utvikling og styring av prosesser etter prinsippene i 
Lean.    

Nøkkelkompetanse  

- Økonomistyring - Likviditetsstyring 
- Prosessforbedringer 
- Forretningsutvikling 

IT-kompetanse

 

- MS Office (Excel, Word og PowerPoint) 

Språk 

- Norsk:   Bokmål og nynorsk 

- Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 

Annet 

På fritiden liker jeg å holde meg aktiv med trening og trives best når jeg går på tur i fjellet.  
Er nok litt over snittet interessert i Fotball, hvor mine øyner er rettet over Nordsjøen - i hovedsak.  


