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Erfaren regnskapsfører – gjerne autorisert ønskes 

 
 

Arbeidsgiver: Uvdal Regnskapsservice AS 

Stillingstittel: Regnskapsfører / autorisert regnskapsfører 

Ansettelsesform: Fast 

Hjemmeside: https://urs.no/ 

 

 

Vi er på jakt etter en erfaren regnskapsfører, gjerne autorisert.  Du vil jobbe 
selvstendig med egne oppgaver, og sammen med dine kolleger være sentral i 
utviklingen av regnskapstjenestene i selskapet.  Du vil også ha ansvar for egen 
kundeportefølje, bestående av små og mellomstore bedrifter fra ulike bransjer. Dette 
innebærer at man får en bred erfaring innen ulike type bransjer, og 
arbeidsoppgavene vil derfor være varierende. 

 

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

• Regnskap fra A-Å med selvstendig ansvar 

• Variert stilling med mulighet for å forme din egen arbeidsdag 

• Dialog og oppfølging av kunder 

• Bistå med utvikling av kundeportefølje og selskapet. 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Autorisert regnskapsfører 

• Erfaring fra enten regnskapsbyrå eller revisjonsselskap 

• God systemforståelse og tilnærming til nye systemer 

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk 

 

https://urs.no/


 

 

Vi ser etter deg som er: 

• Selvstendig, strukturert og systematisk 

• Ansvarsfull og initiativrik 

• Løsningsorientert og kreativ 

• Serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner 

• God til å skape relasjoner, og har vilje til å dele kunnskap 

 

Vi kan blant annet tilby: 

• Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid 

• Faglig dyktige arbeidskollegaer og et godt arbeidsmiljø 

• En variert og interessant stilling med mulighet for både faglig- og personlig 
utvikling 

• Mulighet for eierskap i firmaet  

• Tiltredelse etter avtale 

 

Uvdal Regnskapsservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap som består av 
11 medarbeidere, og holder til i Nore og Uvdal Næringspark. Våre medarbeidere har 
lang fartstid innen regnskapsbransjen, og vår portefølje består av et bredt spekter av 
kunder: Annen variert næringsvirksomhet og landbruk.  

 

Ved spørsmål kontakt daglig leder: Hilde Stordalen, telefon: 482 19 140.  

Send søknad og CV med referanser til Uvdal Regnskapsservice AS v/ daglig leder 
på e-post: hilde@urs.no 

 

 

 

 
 

mailto:hilde@urs.no

