
 
Eagle AS er et privat investeringsselskap med virksomhet innenfor Industri, Shipping og Eiendom.

Selskapet ble stiftet i 1982 og har opparbeidet seg en bred portefølje av industrielle selskaper og finansielle investeringer.
Eagle AS er grundere av blant annet  Teknotherm Gruppen og Therma Industri og har pr i dag eierinteresser i tilsammen 22 selskaper 

fordelt på 10 land og 25 lokasjoner med en samlet omsetning på ca. 500 MNOK.
Eagle AS har ekspandert kraftig de seneste årene både gjennom oppkjøp og organisk vekst nasjonalt og internasjonalt.

Eagle har en meget solid egenkapital og utøver et aktivt og langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder.

For nærmere info om Eagle AS se vår hjemmeside www.eagle.no.

ERFAREN REGNSKAPSMEDARBEIDER - HALDEN

Med bakgrunn i Eagle-konsernets vekst ønsker Eagle AS å utvide vårt administrative miljø i Halden for  
styring og økonomisk oppfølging av våre ulike selskaper, og ønsker derfor å ansette en erfaren regnskaps-
ressurs i 100% stilling på konsernnivå som skal bistå utvalgte datterselskaper med administrative og regn-
skapsrelaterte arbeidsoppgaver.

Stillingen inngår i morselskapet Eagle AS sin regnskapsavdeling og rapporterer for tiden til CFO i  
Eagle AS. Stillingen vil betjene alle datterselskapene der Eagle AS i dag leverer regnskapstjenester,  
og ha følgende konkrete arbeidsoppgaver.
 
Arbeidsoppgaver:
• Regnskapsføring inkludert inn- og utgående fakturaer
• Lønnsavregning inkludert behandling av reiseregninger
• Inn- og utbetalinger og regnskapsmessig avstemming mot bank
• Prosjektoppfølging knyttet til utvalgte prosjekter
• Utarbeidelse av månedlige regnskapsrapporter i henhold til konsernets felles 
 rapporteringsmal
• Andre regnskapsrelaterte ad-hoc oppgaver for ledelsen i selskapene 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Økonomi- og regnskapsfaglig utdannelse på Bachelornivå, lang og bred erfaring fra  
 regnskapsfunksjonen 
• Strukturert, nøyaktig, fleksibel og med stor arbeidskapasitet
• Gode kommunikasjons- og formidlingsevner på norsk og engelsk 
• Ansvarsbevisst, selvstendig og pålitelig
• Gode IT-kunnskaper, fordel med erfaring fra bruk av ERP-systemer (VISMA Global)
 
Vi søker etter en person med interesse for varierte oppgaver, serviceevne og vilje. For rette person 
vil stillingen på sikt kunne formes til en stilling med et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk  
innen konsernet. Manglende teoretisk utdannelse kan oppveies av relevant erfaring og evne og  
vilje til læring. 
 
For stillingen kan vi tilby:
• Varierte oppgaver og fremtidige utfordringer i et nasjonalt og internasjonalt miljø
• Konkurransedyktige betingelser, inkludert en meget gunstig pensjonsavtale

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til CFO Kent Moberg.   

Søknad med CV og attester sendes per e-mail til: kent@eagle.no senest innen 02.03.2018.
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