
 
Repvåg Kraftlag SA er et nettselskap med konsesjonsområde som dekker Nordkapp og 
Måsøy, samt deler av Porsanger og Kvalsund kommuner. Vi har 4490 nettkunder, 
energitransport i nett er 140 GWh med en egenproduksjon av vannkraft på ca. 22 GWh. 
Vi har bygd ut fibernett til 2500 av våre kunder. Nettet driftes av vårt datterselskap 
InfraNord AS. 
 
Konsernet har 40 ansatte og holder til i egne, tidsriktige lokaler midt i hjertet av 
Honningsvåg. Vi har også avdelingskontorer i Olderfjord og Havøysund. For mer 
informasjon om kraftlaget, besøk vår hjemmeside www.rksa.no 
 

Repvåg Kraftlag søker Regnskapsansvarlig 
 
Liker du utfordringer, lærer du raskt og har du godt humør? 
 
Svarer du ja på disse spørsmålene, er du kanskje den vi søker.  
 
Den nye energiloven gjør at Repvåg Kraftlag står overfor omorganisering og nett 
og produksjon skal skilles ut i egne selskap. Dette setter store krav til 
regnskapsavdelingen. Vår nåværende regnskapsfører planlegger å pensjonere 
seg og vi ser derfor etter en effektiv og løsningsorientert regnskapsansvarlig. 
 
Hovedoppgaver i stillingen vil være: 

• Faglig ansvar for regnskapsføringen 
• Løpende regnskapsføring og avstemming 
• Betalingsformidling 
• Løpende fakturering og rapportering 
• Ansvar for årsoppgjøret 
• Kvalitetssikring av regnskapet 
• Løpende kundeservice 

 
Kvalifikasjoner:  

• Vi krever at du har økonomisk utdanning på høgskole nivå, gjerne 
bachelor innen økonomi, eller er autorisert regnskapsfører. 

• Du må ha erfaring som regnskapsfører, gjerne fra lignende stillinger. 
• Du må også ha god regnskapsforståelse og gode IT-kunnskaper. 
• God systemforståelse og erfaring fra kundebehandling er en fordel. 
• Du må være effektiv og interessert i automatisering av prosesser. 

  
Personlige egenskaper: 

• Vi ser etter deg som gjerne arbeider selvstendig, men som også har evne 
til å bidra i avdelingen. 

• Du må være nøye uten at dette går ut over din effektivitet. 
• Godt humør og gode samarbeidsevner bør du også ha. 

 



Vi kan tilby deg konkurransedyktige betingelser og gode personalordninger, samt 
deltakelse i et trivelig miljø i tidsriktige lokaliteter. Lønn etter avtale.  
 
Nærmere opplysninger om stillingen gis av: 
Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen, tlf. 416 26 448, eller 
Administrasjonssjef – Eli Nilsen, tlf. 951 27 755. 
 
Elektronisk søknad (mail) vedlagt CV sendes innen 31.3. til kim@perspluss.no 
 


