
Sea-Cargo AS søker Regnskapsassistent til hovedkontoret i Bergen, for å ivareta enklere oppgaver 
knyttet til regnskapsførsel. Er du nysgjerrig på regnskapsfaget og tror at du vil kunne trives med 
denne type arbeidsoppgaver, så vil en jobb som regnskapsassistent kunne være en fin start.

For å kunne gjøre en god jobb som regnskapsassistent må en være nøyaktig og trives med å jobbe  
selvstendig. Du må like å jobbe med tall og føle glede over at dine avstemminger og summeringer blir  
riktige. En god porsjon med godt humør og stor arbeidsvilje vektlegges, da vi er avhengig av at alle stiller 
opp for å hjelpe hverandre og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Du vil få god opplæring i de oppgaver du får ansvar for. Etter hvert som en utvikler større forståelse for 
regnskapsfaget, vil en også kunne få ta mer del i den løpende regnskapsførselen av de ulike selskapene 
innenfor vårt konsern.

Da Sea-Cargo er et internasjonalt konsern med kontorer i en rekke land, må du kunne gjøre deg godt 
forstått på engelsk - både muntlig og skriftlig. Dette kan nok i begynnelsen føles uvant for enkelte,  
men vår erfaring er at det blir en fort vant til.

Vi har ingen formelle krav til kompetanse, men tror den rette kandidaten har 1-2 års videreutdannelse  
innenfor administrasjon & regnskap.

Oppgaver som regnskapsassistenten vil starte opp med er blant annet;

l  Bankavstemminger 
l  Fakturamottak 
l  Validering av faktura/dokumentsenter 
l  Enkel fakturering 
l  Utsendelse av purringer til enkelte kunder 
l  Avstemming av konsernmellomværende, kunde/leverandør 
l  Annet forefallende regnskapsarbeid

Dersom dette virker å være en stilling som du vil kunne trives med, hører vi gjerne fra deg innen  
15. august 2021. Vi er på jakt etter en medarbeider i heltidsstilling som kan starte opp raskt, fortrinnsvis  
allerede fra 1. september 2021. Rett kandidat i en deltidsstilling vil også kunne bli vurdert.

Send din søknad til: jobb@sea-cargo.no

LEDIG STILLING SOM REGNSKAPSASSISTENT - BERGEN

INDUSTRIAL SHIPPING LINER SERVICES AGENCY SERVICES WAREHOUSE & TERMINALS LOGISTICS

Sea-Cargo er en av de ledende linje- og logistikk operatørene i Nordsjøen - med egen infrastruktur både på land og 
sjø. Dette inkluderer blant annet en komplett logistikk og agentstruktur med kontorer i Bergen, Stavanger, Haugesund, 
Esbjerg, Gøteborg, Swinoujscie, Rotterdam, Immingham, Aberdeen, Shetland og Orknøyene. Detaljer om selskapet og 
gruppen finner du på www.sea-cargo.no


