
Autorisert regnskapsfører har følgende 
erfaringsgrunnlag:

• Høyere økonomisk utdannelse
• Helst autorisert regnskapsfører, 
 eller mulighet for å bli det
• Erfaring innenfor periodeavstemminger, 
 årsavslutning og konsernregnskap
• Stor interesse for regnskapsfaget 
 og systemløsninger
• Gode norsk- og engelskkunnskaper

Autorisert 
regnskapsfører
Coast konsernet er i kontinuerlig vekst og i den forbindelse styrker vi økonomiavdelingen 
ytterligere. Vi søker etter en engasjert og motivert medarbeider som ønsker å være med 
å utvikle og yte service innenfor regnskap i Coast Seafood og alle våre datterselskaper. 
Stillingen rapporterer til Team Manager Accounting. Coast er innovative og tenker nytt 
i hele verdikjeden, og du vil få muligheten til å bidra aktivt til utvikling og nytenking. 
Ønsker du å være med?

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 Frode Melsether: mail: frode@coast.no, tlf: +47 911 63 717
Send inn din elektroniske CV med en kort søknad innen 05.05.2019, til: stilling@coast.no 
Merk søknaden med: Autorisert regnskapsfører

Expect Excellence                                                 coast.no

Coast Seafood AS er et sjømatselskap som selger sjømat fra Norge til 400 kunder i 65 markeder verden rundt. Volumet vi eksporterer tilsvarer 
100 000 måltider hver dag. Konsernet har i dag ca. 150 ansatte som er fordelt mellom hovedkontoret i Måløy og avdelinger i Bergen, Oslo, 
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.

Autorisert regnskapsfører har følgende 
personlige egenskaper:

• Serviceinnstilt
• Nysgjerrig på, og ikke redd for 
 å ta i bruk ny teknologi
• Strukturert, analytisk og selvgående
• God gjennomføringsevne
• Liker å jobbe i team


