Siem Offshore Inc. er eier og operatør av moderne offshore skip for den globale olje- og
gass industrien.
Flåten består av 44 skip inkludert ankerhåndteringsskip, plattform forsyningsskip,
brønnintervensjonsfartøy og konstruksjonsskip designet for å tåle de mest ekstreme forhold.

Selskapet er notert på Oslo Børs.

VI SØKER NÅ ETTER KANDIDATER TIL TO NYOPPRETTEDE STILLINGER

SENIOR ACCOUNTANT

Arbeidsoppgaver:
• Regnskapsføring for selskaper i Siem Offshore
• Utarbeide årsregnskap og likningspapirer, på norsk og engelsk
• Intern regnskapsrapportering
• Rapportering til offentlige myndigheter i inn- og utland
• Faglig ressursperson i avdelingen

Kvalifikasjoner:
• Høyere økonomisk utdanning, innen regnskap/revisjon
• Erfaring fra regnskapsføring etter norsk GAAP og IFRS standard
• Erfaring som autorisert regnskapsfører/registrert revisor er ønskelig
• Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

CONTROLLER
Arbeidsoppgaver:

• Utarbeide månedlige økonomirapporter og avviksanalyser for Siem Offshore - Region Norge
• Utarbeide og følge opp årlige budsjetter for skip og administrative avdelinger
• Lage resultatprognoser og kontantstrømanalyser for skipene
• Følge opp befraktningskontrakter for utfakturering
• Kostnadsallokering til skip og avdelinger
• Assistere avdelingene i å optimalisere resultatene for hvert fartøy og avdeling

Kvalifikasjoner:
• Høyere økonomisk utdanning, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
• Erfaring som controller og god regnskapsforståelse
• Meget gode Excel og IT kunnskaper
• Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
De vi ser etter er selvstendige, nysgjerrige, strukturerte, analytiske og har god gjennomføringsevne. Dere vil
oppleve et nært samarbeid med dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø. Arbeidssted er ved vårt
hovedkontor i Kristiansand. Stillingen som Senior Accountant rapporterer til Accounting Manager og stillingen
som Controller rapporterer til Senior Controller, Region Norge.

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende oppgaver i et internasjonalt selskap i vekst
Gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig
Godt faglig og sosialt miljø
Konkurransedyktige betingelser
For informasjon om stillingene kan du kontakte
HR Coordinator Vibeke Johnstone +47 41 23 80 94
Er du interessert i stillingene så send søknad og CV til
vjo@siemoffshore.com innen 11 oktober 2017

siemoffshore.com

