
 
 

Vi søker en Accounting Manager som liker høyt tempo, forandringer og vekst til en 

nyopprettet stilling som Accounting Manager. Vi skal implementere et nytt ERP-

system i sluttet av året, der dagens 4 forskjellige regnskaper slås sammen. 

Personen skal med sin erfaring og kompetanse bidra til struktur, rutiner og 

effektiv drift av regnskapsteamet. En meget spennende oppgave for en ung, 

sulten person med ambisjon om å utvikles i regnskap i en fremgangsrik 

vekstbedrift. 

Øvrige arbeidsoppgaver: 

• Månedsrapportering til ledergruppen og til konsernet konsernledelsen 

• Lønnshåndtering 

• Skatterapportering 

• Øvrig rapportering til Skatteetaten og SSB 

 

Kvalifikasjoner og erfarenhet: 

Vi søker deg som er siviløkonom og har noen års erfaring fra arbeide på revisjonsbyrå med forskjellige 

kunder, eller erfaring fra regnskap i en bygg- eller installasjonsbedrift. Du har en genuin interesse for 

regnskap og ønsker ta et steg videre. 

Vi søker deg som har meget gode kunnskaper i ERP-systemer og god erfaring med å jobbe i Excel. 

 

Personlige egenskaper: 

Som person har du "driven", er nysgjerrig, utviklingsorientert, selvgående og nøyaktig. I tillegg innehar 

du også høye analytiske evner. 

I tillegg forventes det at du er en person som tar tak når det kreves, og du er komfortabel med at jobben 

til tider preges av høyt tempo og hektiske dager. 

 

Vi tilbyr: 

• Arbeid med moderne og fremtidsrettet teknologi i et kreativt og høyteknologisk miljø. 

• Faglig dyktige lagspillere med lang bransjeerfaring. 

• Mulighet til å påvirke både sin egen arbeidsdag og bedriftens utvikling. 

• Uformelt og et godt sosialt miljø. 

Konkurranse dyktig lønn og betingelser. 



 
Vi legger vekt på personlige egenskaper og arbeider aktivt for et positivt arbeidsmiljø. Vi stiller alle opp 

for hverandre og trives med aktivt lagarbeid. Vi vurderer søkere fortløpende og aktuelle kandidater vil 

høre fra oss innen kort tid. 

Ta gjerne kontakt på telefon eller send inn alle aktuelle dokumenter du måtte ha tilgjengelig; CV, 

attester, vitnemål og kursbevis. 

Velkommen som søker! 

Søknad til stillingene sendes til: fredrik.lundh@nordomatic.com  

 

Om arbeidsgiveren 

Vil du være med å forandre verden ved hjelp av byggautomasjon? 

Nordomatic er Skandinavias ledende leverandør av tekniske løsninger for bygningsautomatisering, også 

omtalt som "Smart Building Solutions". Nordomatic ble grunnlagt i Stockholm i 1967 og har i dag mer 

enn 700 ansatte fordelt på flere kontorer i Danmark, Norge, Sverige samt nye oppkjøp i Belgia, 

Nederland og UK. Selskapet har passert 1,3 milliard i årlig omsetning, har god økonomi og er i sunn vekst. 

I 2021 bidro vi til at våre kunder unngikk utslipp tilsvarende 81 000 tonn CO2e. 

Vi leverer gjennomgående, åpne styresystemer til energieffektive og smarte bygg. Uten bindinger til 

produkter eller programvare finner vi den optimale løsningen til det enkelte prosjekt. De ansatte 

representerer eliten av kompetanse innen vårt fagfelt i Skandinavia. Nordomatic dekker hele Norge har 

mer enn 100 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo, Moss, Lillehammer og Kristiansand. 

Nordomatic-konsernet har forpliktet seg til å arbeide aktivt for å tilfredsstille FNs bærekrafts mål, og 

prioriterer mål nummer 5, 7, 8, 9, 12 og 13. 

 

Basert på bærekrafts målene bidrar vi på følgende måte: 

· Purpose – we exist to accelerate an open and sustainable future. 

· Vision – we aim to be global impact pioneer of smart buildings. 

· Mission – we integrate technology adding smartness to buildings. 

· Values – trust as foundation for action delivers customer value. 

Nordomatic er opptatt av de ansattes faglige utvikling og fremtidige karrierevei. Selskapet har et eget 

utdanningssenter, Nordomatic Academy, og tilbyr muligheter for en nasjonal og internasjonal karriere. 

I Nordomatic har vi som mål å forandre verden. Blir du med på laget vårt? 
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