
   

 

Cathrine Sørbø 
Michael Krohns gate 54!  5057, BERGEN 
Telefon: 908 41 880 !  E-post: cathrine.sorbo@vkst.no !  wwwvkst.no  
Om meg  

Jeg er en person som liker utfordringer og har evnen til å raskt sette meg inn i nye ting. Av arbeidsformer trives 
jeg veldig godt med teamarbeid, men er analytisk av natur, så trives også godt med å jobbe selvstendig med 
kompliserte problemstillinger. Jeg er nøyaktig og strukturert i mine fremgangsmåter. Jeg er sosial og 
omgjengelig og liker godt å gjøre litt ekstra for å bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidserfaring 

VKST AS – Partner   2012 –  

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

Ernst & Young AS – Senior konsulent   2008 - 2012 

Konsulent innenfor Performance Improvement området, med Finance & Performance Managment som 
hovedområde. Eksempler på prosjekter : 

- Utleid som Financial Controller i børsnotert selskap 

- Bistand til virksomhetsutskillelse 

- Utleid som assisterende regnskapssjef 

- Implementering av nytt ERP system 

- Implementering av konsolideringsverktøy 

- Prosessforbedring med fokus på internkontroll 

Karabin AS - Konsulent   2007-2008 

Prosessforbedringer og økonomistyring. 

Ernst & Young AS - Revisormedarbeider   2006-2007 

Revisjon og utarbeidelse av regnskap med noter og ligningspapirer. 

Sørbø Forretningsbygg AS - Regnskapsfører   2004-2006 

Regnskapsfører for familiebedriften. 

Norges Handelshøyskole - Studentassisten   2005 

Studentassisten i faget ”Styring av større foretak”. 



 

 

 

BV International Pictures - Økonomiansvarlig   2004 

Ansvarlig for regnskapsføring, oppfølging av likviditet og rapportering m.m. 

 Utdannelse 

Master i Regnskap og Revisjon (NHH)   2008-2009 

Er tidligere kjent som Høyere Revisorstudium og er et profesjonsstudium som sammen med praksis gir tittelen 
statsautorisert revisor. 

Master i Økonomi og Administrasjon (NHH)   2004-2006 

Økonomisk styring som hovedprofil. 

Gründerskolen (UiO og Fudan University, Shanghai)   2005 

Studiet var et samarbeid mellom universitet i Oslo og Fudan University i Shanghai og gikk over et år med 
utenlandsopphold i Shanghai i 3 måneder hvor man jobbet i en kinesisk gründerbedrift på dagtid og gikk på 
skole på kvelden. 

 Bachelor i Økonomi og Administrasjon    2001-2003 

Graden ble utstedt fra Høgskolen Stord Haugesund, men selve studiet ble gjennomført ved flere universitet og 
høyskoler og halvparten av studiet ble gjennomført i Australia, noe som bidro til å øke mine engelskkunnskaper. 

 Nøkkelkompetanse  

- Økonomistyring 

- Regnskap og Revisjon 

- Forretningsutvikling 

- Prosessforbedringer 

IT-kompetanse 

- Microsoft Navision 

- Visma 

- Akelius 

- Cognos 

- Sharepoint 

- Huldt og Lillevik 

- MS Office (Excel, Word, PowerPoint og Visio) 

- Lotus notes 

- Xledger 



 

 

 

 

Språk 

- Norsk:   Bokmål og nynorsk 

- Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 

- Tysk:   Basiskunnskaper, skriftlig og muntlig 

- Mandarin: Noe kunnskap 

Annet 

På fritiden er liker jeg å være aktiv og prøve nye ting. For tiden er det klatring, seiling, fotball og kitesurfing som 
står øverst på listen, men jeg liker godt å holde på med mindre actionfylte aktiviteter som å sy, hekle og plukke 
sopp.  Jeg liker også å få med meg det kulturlivet har å by på.  


