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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. Jeg søker alltid forbedringer og effektivisering i de arbeidsoppgaver jeg utfører.  

Arbeidserfaring 

Jakta Metall AS, Valestrandsfossen    2011 – 2016 
Økonomisjef med ansvar for regnskap, lønn og logistikk. Personalansvar for økonomimedarbeider og er med i 
bedriftens ledergruppe. 

Bergan Bygg, Lonevåg        2008 - 2011 

Økonomimedarbeider med arbeidsoppgaver og ansvar for regnskap og lønn for bedriften. Mine 
arbeidsoppgaver var bilagsregistrering, betalinger, avstemming og offentlig rapportering. 

Skandiabanken, Bergen    2005 - 2008 
Funksjonær på bankens driftsavdeling for utlån.  Hovedoppgavene mine var internkontroll, avstemming av 
bankkonti og reskontro.   

Eiendomskreditt AS, Bergen    2003 - 2004 
½ års engasjement for avlastning både på boliglån og depotavdeling  

CBA AS - Commercial Banking Applications AS, Oslo    1995 - 2003 

Product Manager. CBA utvikler programvare (IBAS) for bank og finans. 
Fagansvarlig for utvikling av flervaluta hovedbok- og bokføringssystem, samt utlån og reskontro. 
Prosjektansvar, opplæring, support og rådgiving for bedriftens kunder 

Industri & Skipsbanken AS, Bergen       1989 - 1994 

Fagansvarlig for Låneadministrasjon. Ansvarlig for oppfølging av bankens utlåns - og garantiportefølje. 
Ansvarlig for regnskapsmessig kontroll og avstemming knyttet til bankens utlåns - og garantiportefølje. 
Jobbet i perioden 01.08.90 til 01.03.91 som saksbehandler på Depotavdelingen. 
I bankens interimsperiode deltok jeg aktivt i utarbeidingen av rutiner og instrukser innenfor fagområdet depot 
og diskontering. 
 
Rogalandsbanken AS, Bergen       1988 - 1989 

Saksbehandler på Depotavdelingen. Oppfølging av garanti- og låneportefølje, samt ivaretakelse av formalia 
knyttet til sikkerhetsetablering ved bankens kredittgivning. 
 
 

 



 

 

 

Statsautorisert Revisor Per Istad, Bergen      1986 – 1988 

Revisjonsmedarbeider. Arbeidsoppgavene bestod i revisjon av den løpende bokførsel hos en del mindre 
selskaper, samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.  
 

Utdannelse  

Norges Handelshøyskoles Kompetansesenter, Bergen    1990 - 1995 
Deltidsstudier 

     

Nøkkelkompetanse  

- Økonomistyring 
- Logistikk 
- Regnskap og Revisjon 
- Prosessforbedringer 

IT-kompetanse

 

- Visma Business 

- Visma Dokumentsenter 

- Visma Lønn 

- UniMicro 

- MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

 

Språk 

- Norsk:   Bokmål og nynorsk 

- Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 

Annet 

Jeg er gift og har tre aktive barn på 15, 15 og 12 år, de holder meg i aktivitet! Jeg liker godt turer i fjellet, både 
på beina og ski. Prøver i tillegg å trene. Jeg trives godt på kjøkkenet og rundt bordet sammen med venner og 
familie.  


