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Om meg  

Jeg er målrettet, nøyaktig og strukturert. Jeg trives godt i samarbeid med andre, men liker også å jobbe 
selvstending og ha ansvar for egne kunder og arbeidsoppgaver. Jeg lærer raskt og setter meg fort inn i nye 
oppgaver.  

Arbeidserfaring 

VKST AS – Regnskapskonsulent    August 2017 – d.d. 
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 portefjøle av 
regnskapskunder som jeg følger opp på daglig basis og bistår med eventuelt andre regnskapsfaglig spørsmål 
som kunden måtte trenge hjelp med. Vi bistår også dersom kunde trenger oppfølging med budsjettering, 
likviditetsstyring eller implementering av nye systemer som skal integreres mot regnskap. 

 

Ernst & Young Baltic – Regnskapsmedarbeider     2010 – 2013 

Som regnskapsmedarbeider i Ernst & Young hadde jeg ansvaret for lønnskjøring for internasjonale bedrifter. Jeg 
hadde direkte kontakt med kundens arbeidstakere og rapportert til de ulike internasjonale skatteetatene. 
Arbeidsoppgavene mine bestod blant annet i å regne reisepenger og reise koster, komplementering av 
timelister, fullført og oppfulgt betalinger samtidig som jeg hadde ansvaret for innsendelse av hoved 
lønnskjøringsoppgaver. Jeg deltok også i ett prosjekt, hvor vi har bistod med å implementere nytt 
regnskapssystem i offentlige sektor. 

Utdannelse 

Bachelor i økonomi Kaunas University of Technology, Litauen   2006-2011 
Finans som hovedprofil. NOKUT godkjent  

Utveklingstudent i to semester Saarland University, Tyskland    2008-2009 

Utdypet kunnskap i statistikk, økonometri, consumer behavior og finans 

ACCA Student, Stor Britannia    2011-2013 
Studiene i henhold til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)for å oppnå sertifikat  



 

 

 

Relevant kurs  

Regnskap med UniMicro, Folkeuniversitet    3.2017-5.2017 
Generelle innstillinger, regnskap, faktura og lønn moduller  

Innføring i regnskap, Folkeuniversitet    1.2017-2.2017 
Lærte begreper og frisket opp regnskapskunnskaper 

  



 

 

 

 Nøkkelkompetanse  

- Regnskap 
- Lønnkjøring 
- IFRS 

IT-kompetanse

- UniMicro 

- Xledger 

- MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

- Lotus notes 

- Adobe Photoshop CS 

- Eviews, R, Statistica 

Språk 

- Norsk:   Gode kunnskaper muntlig, skriftlig 

- Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 

- Tysk:   Gode kunnskaper muntlig, skriftlig 

- Litauisk: Morsmål 

Annet 

På fritiden liker jeg veldig godt å gå på tur og jogge i skog og mark. En annen av mine fritidsinteresser er 
backpacking med små barn. Vi har samlet mange finne minner fra vår reise i Asia og Italia. Men jeg trives også 
godt med å slappe av hjemme med familien. 


