
Pareto Business Management AS er landets 
ledende finansielle service- og supportpartner 
innen eiendom og shipping/offshore.  
 
Vi tilbyr kvalifisert forvaltning og forretnings- 
førsel for eiendoms-, shipping-, offshore-, 
investerings- og fondsselskaper. Ved årsskiftet 
forvaltet vi ca 180 prosjekter, med enheter 
organisert som aksje-, indre- og kommanditt-
selskaper. Underliggende verdier i prosjektene 
ved årsskiftet var over 46 mrd kr. 

Pareto Business Management AS har erfarne 
fagspesialister innen økonomistyring,  
finansiering, regnskap, skatt- og selskapsrett 
samt teknisk forvaltning. Det er etablert  
effektive web-baserte rapporteringsverktøy 
både for informasjonsdeling og for avkastnings-
beregning og porteføljestyring. 

Pareto Business Management AS har 32 ansatte, 
inngår i Pareto-gruppen og jobber tett med  
Project Finance-avdelingen i Pareto Securities 
AS. Ved årsskiftet var det ca 640 ansatte i  
konsernet. 

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på  
www.pareto.no.

Pareto Business Management AS
Dronning Mauds gate 3
Postboks 1396 Vika
0114 Oslo
Norge

Head of Fund Accounting 
Pareto Business Management AS (PBM) har høy aktivitet og søker nå etter en ny Head of Fund Accounting for eiendomsfond  
administrert av PBM. Du vil få ansvar for drifts- og selskapregnskap, konsolidering og den økonomiske rapporteringen for  
selskapene i fondene. Du vil være en del av et stort og spennende fagmiljø, og samarbeide tett med fondsforvalterne. Selskapet 
holder til i fine og nyoppussede lokaler i Vika. 

Arbeidsoppgaver: 
• Selvstendig ansvar for selskapets eiendomsfondsportefølje
• Fagansvar for fondenes drifts- og årsregnskap
• Konsolidering og periodisk rapportering av balanse, resultatregnskap og verdijustert egenkapital (VEK)
• Avstemming av konsernmellomværende
• Likviditetsstyring og finansiell oppfølging 
• Følge opp, overvåke og kontrollere at selskapet driver i henhold til det gjeldende regelverk
• Årsoppgjør med årsregnskap og ligningspapirer 
• Samarbeid med fondenes revisor

Kvalifikasjoner
• Høyere økonomisk utdannelse, gjerne master innen regnskap og revisjon
• Fem års relevant arbeidserfaring fra revisjon og/eller fra operativ rolle innen konsernregnskap
• God erfaring med konsolidering og årsregnskap
• Solid kompetanse og interesse for bruk av Excel
• Gode kommuniktive egenskaper både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper 
• Selvgående og initiativrik med gode samarbeidsevner
• Utadvendt og positiv 
• Analytisk
• Strukturert og nøyaktig 
• God på å tilrettelegge og planlegge arbeidsoppgavene

Vi tilbyr
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et sosialt og hyggelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
• Flat organisasjonsstruktur
• Gode muligheter for faglig utvikling
• Påvirkningsmuligheter 
• Moderne og flotte lokaler som er sentralt lokalisert
• Gode betingelser

For ytterlig informasjon, kontakt Senior Advisor i Dfind Finance Leif Thoring på tlf. 913 68 810,  
eller Advisor Veronica Johansen på tlf. 958 19 282. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
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