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Om meg  

Jeg er en ansvarsbevisst person som andre kan stole på, og som samarbeider godt i team. Jeg trives med høyt 
arbeidstempo og arbeider effektivt og selvstendig. Jeg trives med varierte arbeidsoppgaver og nye 

utfordringer.  

Arbeidserfaring 

VKST AS – Regnskapskonsulent    Februar 2017 –  

VKST er et økonomihus som tilbyr helhetlige økonomitjenester som dekker behovet for en økonomistab i en 

bedrift, alt fra postmottak til økonomisjef. Som regnskapskonsulent i VKST AS har jeg min egen portefølje av 

regnskapskunder som jeg følger opp på daglig basis og bistår med eventuelt andre regnskapsfaglige spørsmål 

som kunden måtte trenge hjelp med.  

Dolphin Geophysical AS – Accountant       2012 – 2017 

Som accountant i Dolphin Geophysical AS hadde jeg ansvaret for regnskapsføring og rapportering for deres 

datterselskap i Singapore, Dolphin Geophysical Pte Ltd, samt regnskapsføring og rapportering for deres norske 

selskap Dolphin Geophysical AS. Som et børsnotert selskap innebar arbeidsoppgavene også utarbeidelse av 

noter og rapporter for konsernrapportering. 

Network Norway AS (Tele2 Sverige AB) – Regnskapfører    2011 – 2012  

Ansvaret for regnskapet til et av markedsutløpene med blant annet MVA avstemming, balanseavstemming, 

periodisk rapportering, anleggsregister og avsetninger/periodiseringer. 

Vital Forsikring AS – Kundekonsulent      2009 – 2011  

Deltidsjobb ved siden av studier. Som kundekonsulent innebar det å svare på henvendelser fra både 

privatkunder og bedriftskunder vedrørende forsikring og hjelp på nettsiden.  

Nrk og Dinamo Story – B-Foto     2007 – 2011  

Deltidsjobb ved siden av studier. I perioden 2007 til 2011 hadde jeg ulike arbeidsperioder for Nrk og Dinamo 

Story som Følgefokus/B-Foto under diverse direktesendte tv-sendinger.  
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Utdannelse 

Norges Handelshøyskole     2008 – 2011  

Bachelor i Økonomi og Administrasjon  

 

Universitetet i Stavanger      2005 – 2008   

Bachelor i Fjernsyns- og multimedieproduksjon     

Nøkkelkompetanse  

- Regnskap  

- Rapportering 

- Prosessforbedringer 

IT-kompetanse 

- Visma Business 

- Akelius 

- Xledger 

- MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

- Microsoft Dynamics Axapta 

- Micrsoft Outlook 

- Lotus notes 

- Eye-Share 

Språk 

- Norsk:   Morsmål 

- Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 

- Tysk:   Grunnleggende muntlig og skriftlig 

Annet 

På fritiden liker jeg å trene og gå turer i skogen og fjellet, og gjerne skiturer vinterstid. Med to små barn blir 

hverdagen aktiv og spennende. Jeg er glad i å bake og lage mat, og trives godt med å stelle i stand for sosiale 
stunder med familie og venner.  
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