
Finnmark kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eiet av kommunene i
Øst-Finnmark; Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø
og Finnmark fylkeskommune. Selskapet har i dag 6,1 årsverk og bistår eierkommunene med
forvaltnings- og regnskapsrevisjon, samt annen rådgiving, og gjennomfører oppdrag for øvrige
virksomheter. Selskapet har hovedkontor i Vardø, samt kontor i Vadsø og Kirkenes.
Vardø har det største juristmiljøet i Finnmark. Dette gir byen et rikt innslag av unge akademikere.

5 REVISORER
2 Oppdragsansvarlige revisorer
Vi ønsker to medarbeidere med bestått eksamen til bachelor eller høyere revisoreksamen (master i
revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor.

3 (Operative) revisorer
Vi ønsker også tre medarbeidere med høyere utdanning innen revisjon/regnskap/økonomi.
Arbeidserfaring fra offentlig eller privat regnskap/økonomi/revisjon er og relevant.
Lang arbeidserfaring fra offentlig revisjon kan kompensere for de formelle krava.

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være revisjon av kommuneregnskap. I det ligger også en del
attestasjonsoppdrag, revisjon av mindre selskap som har tilknytting til kommunene og rådgiving.

Vi vektlegger moderne revisjonsverktøy og metodikker og kan tilby spennende og utfordrende
arbeidsoppgaver. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser herunder en meget god pensjonsordning.
I motsetning til private revisjonsselskaper er arbeidsbelastningen til våre regnskapsrevisorer jev-
nere fordelt over året, og med en kortere årsoppgjørsperiode. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Selskapet har sitt hovedkontor i Vardø.

Personlige egenskaper:
• Gode analytiske ferdigheter • God formidlingsevne – både skriftlig og muntlig
• Evne til positiv kundekontakt • Evne til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr:
• Mulighet for faglig og personlig utvikling med spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
• Kompetente medarbeidere • Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter avtale, samt pliktig pensjonsordning.

Henvendelser om stillingen kan skje til styreleder Tove Alstadsæter , mob. tlf. 48 28 08 10 eller
daglig leder Jack Sture Muotka, mob. tlf. 45 23 26 18 .
Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes på e-post til post@fkrev.no innen 5. juli d.å..
Oppsøk gjerne www.fkrev.no for ytterligere informasjon om selskapet.


