Vil du være med å utvikle en av Norges mest suksessrike bedrifter til et konsern i
verdensklasse? Vil du samtidig bo på en av de mest spennende stedene i verden for
aktive mennesker? Er du samtidig CFOen som Coast Seafood AS jakter etter?
Da burde du søke på en av de mest spenstige stillingene på markedet:

CFO - økonomidirektør
CFO i Coast Seafood AS har det overordnede ansvaret for den totale økonomifunksjonen, inklusive
budsjettering, prognostisering, likviditetsstyring, risikostyring, konsernregnskap, årsrapport, lønn og
forsikring. Samtidig har CFO en sentral rolle i styrearbeidet, konsernets ledelse og i driften og utviklingen
av Coast Seafood AS, da også den digitale utviklingen.
Stillingen inngår i konsernledergruppen og rapporterer til konsernsjef.
Coast Seafood AS er et
sjømatselskap som utfordrer omgivelsene 360
grader for å skape verdi
hele veien fra råvarer til
konsumenter. Vi selger
sjømat fra Norge til 400
kunder i 65 markeder
verden rundt. Volumet
vi eksporterer tilsvarer
100 000 måltider hver
eneste dag.
Konsernet har i dag
ca 150 ansatte som
er fordelt mellom
hovedkontoret i Måløy
og avdelinger i Bergen,
Haugesund, Dubai
(UAE) og Boston (USA).
Vi jobber etter slagordet
Expect Excellence, som
betyr at du kan forvente
det beste av våre
medarbeidere, løsninger
og produkter. Som et
ledd i vår utvikling, ser
vi etter medarbeidere
som kan være med oss
å utfordre.

CFOen har følgende erfaringsgrunnlag:

CFOen har følgende personlige egenskaper:

• Høyere utdanning innen
økonomi/revisjon
• Muligens tilleggsutdanning i jus
• Minst 5 års erfaring med
økonomiledelse/revisjon
• Ledelse
• Strategiarbeid
• Konsernregnskap
• Prosjektstyring
• Finans og investering
• Digitalisering
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Selvgående, ta egne beslutninger
Lyttende, både til ansatte og ledelsen
Høy sosial intelligens
Ledende
Modig og evne til å utfordre
Moderat risikovilje
Delegerende
Evne til å kommunisere og samarbeide
internt, eksternt og internasjonalt

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser som vil stå i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar.
Selskapet har gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Arbeidssted er Måløy, arbeidsspråk er norsk og engelsk.
For ytterligere informasjon ta kontakt med CEO Sverre Søraa:
tlf: 911 63 700 / sverre@coast.no.
Send inn din elektroniske CV med en kort beskrivelse innen 23.12.2018 til stilling@coast.no.
Merk søknad: CFO.

Expect Excellence

coast.no

