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Om meg  

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

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 parter i VKST AS jobber jeg med alt fra salg til implementering av 
nye kunder, bokføring og forretningsutvikling. 

Dekk1 Kjeden – Økonomidirektør       2011 – 2012 

Som Økonomidirektør i Dekk1 Kjeden hadde jeg det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen i selskapet. 
Herunder likviditetsansvar, regnskaps og rapporteringsansvaret for 36 enheter. Dette innebærer også ansvaret 
for årsoppgjørsprosessen og sammenstilling av konsernregnskapet. Jeg har også ansvaret for interne rutiner og 
prosesser. Dette innebærer å utvikle effektive prosesser og rutiner for Dekk1 Kjeden, særlig i forbindelse med 
konsernets vekst og videreutvikling. 

Dekk1 Kjeden – Konsern Kontroller    2009-2011 
Regnskaps og rapporteringsansvarlig for 36 enheter. Ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av intranett. En 
viktig del av arbeidet mitt som konsern kontroller bestod i å integrere nykjøpte selskaper i Dekk1 Kjeden.   

Ernst & Young AS – Senior Rådgiver    2007-2009 
Konsulent innenfor Performance Improvement området, med Finance & Performance Managment som 
hovedområde. Eksempler på prosjekter : 

-! Utvikling av nytt lønnssystem i en mellomstor bedrift 
-! Effektivisering av regnskapsprosess 
-! Prosessforbedring 
-! Tilrettelegging av nye NAV-kontorer 

Norges Handelshøyskole - Foreleser    HØST   2008 
Foreleser på NHH i Regnskapslovgivning og Praksis på etterutdanning 

 
Metodeutvikling: Cost Management and Product Profitability Methodology.  VINTER 2008 
 
Utvikling av nytt metodeverk for Ernst & Young globalt. Prosjektet ble gjennomført i USA med et internasjonalt 
team bestående av medlemmer fra Europa og USA. 
 



 

 

 

Ernst & Young AS – Revisormedarbeider    2005-2007 
Revisormedarbeider på små og mellomstore bedrifter. Revisjon og utarbeidelse av regnskap med noter og 
ligningspapirer. 

Utdannelse 

Siviløkonomi Norges Handelshøyskole    2001-2005 
Økonomisk styring som hovedprofil.  

Relevant kurs     2009  

Siviløkonomforeningen, Konsernregnskap     

Nøkkelkompetanse  

-! Økonomistyring 
-! Regnskap og Revisjon 
-! Forretningsutvikling 
-! Prosessforbedringer 

IT-kompetanse

 

-! Visma Global 

-! Visma Dokumentsenter 

-! Akelius 

-! Huldt og Lillevik 

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

-! Lotus notes 

-! DEST!NET (Web-design) 

-! Xledger 

-! UniMicro 

  



 

 

 

Språk 

-! Norsk:   Bokmål og nynorsk 

-! Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 

-! Fransk:   Gode kunnskaper muntlig, basiskunnskaper skriftlig 

Annet 

På fritiden liker jeg å holde meg aktiv med dansing og trening, men setter stor pris på en kaffi med venner. Jeg 
liker å prøve nye ting og utfordre meg selv, siste utfordring er kiting, hvilket falt i smak. En annen stor lidenskap er 
motorsykler og jeg fikk nettopp realisert en av mine største drømmer da jeg fikk kjøre på testbane i Italia.  


