TF regnskap AS og Finnøy Økonomi AS har gått sammen i et nytt rådgiving- og regnskapsselskap
og blir med dette største aktør i Ryfylke. Foreløpig operer begge selskap under eksisterende navn,
men i løpet av 2022 vil det være ett selskap med nytt navn. Det nye selskapet får 35 ansatte fordelt
på kontorer i Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Sjernarøy, Stavanger og Tau.

Fag og kvalitetsansvarlig
Som en del av utviklingen av vårt nye selskap etableres det en ny stilling som Fag og
kvalitetsansvarlig regnskap. Du vil arbeide på tvers av organisasjonen og rette kandidat
vil få stor mulighet til å være med å påvirke utviklingen av det nye selskapets kvalitets
arbeid.
Du vil blant annet få ansvaret for og arbeide med:
• Sørge for kvalitet i alle ledd av selskapets prosesser
• Kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner i henhold til GRFS og gjeldende
lovverk
• Internkontroll av byråets arbeid for våre kunder
• Opplæring/veiledning av medarbeidere
• Være en aktiv bidragsyter og god sparringspartner for dine kollegaer og våre kunder
• Den rette kandidat vil kunne ha stor innvirkning på egne arbeidsoppgaver
Vi ønsker at du har:
• Autorisasjon som Regnskapsfører eller Revisor
• Interesse og engasjement for regnskapsfaget, med ønske om å forbedre arbeids
rutiner og dokumentasjon sammen med dine medarbeidere
• God IT forståelse og interesse for digitalisering av bransjen
• Evne til å skape gode relasjoner, med gode samarbeidsevner
• Like å arbeide selvstendig og systematisk
• Har du utdannelse og erfaring som kan lede frem mot en autorisasjon som
regnskapsfører så vil vi også svært gjerne høre fra deg
Vi tilbyr:
• Godt kollegialt samhold, både faglig og sosialt
• Konkurransedyktig lønn og gode velferdsordninger
• Hyggelige kunder og kollegaer
• En offensiv arbeidsgiver som ønsker å styrke sin lokale forankring
• Muligheter for å påvirke egen arbeidsdag
Arbeidssted:
Det vil være mulighet for stor fleksibilitet med valg av arbeidsted på ett av våre 6
kontorer, men noe tid må påregnes på våre største kontorer på Tau og Finnøy
For spørsmål om stillingen ta kontakt med John Erevik på tlf 958 89 025, evnt Bjørn
Wigdel på tlf 916 12 448 eller Siv Flesjå på tlf 416 85 246
Søknad sendes til bjorn@tf-regnskap.no innen 14. januar 2022.
Les om oss på: www.tf-regnskap.no og www.finnoy.com

