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Norsk selskap på NASDAQ
Vår oppdragsgiver er et norskbasert internasjonalt konsern som trenger å styrke den delen av sin controllerfunksjon som skal forholde 

seg til NASDAQ og amerikanske myndigheter. Selskapet har opprettet to nye stillinger:

Senior Controller
Dette er en sjelden mulighet for deg som vil 
skaffe deg erfaring innen Corporate Governance relatert til 
amerikansk børs. Du vil tiltre i en nyopprettet stilling, og får 
en meget sentral rolle i selskapets arbeid mot NASDAQ. Du 
får ansvaret for å videreutvikle Corporate Governance for 
konsernet, samt å sørge for at konsernet driver sin virksomhet i 
henhold til Sarbanes-Oxley-forskriftene. 

Dette innebærer blant annet å:
identifisere og kartlegge konsernets prosesser og rutiner
videreutvikle standarder for kvalitets- og intern- kontroll
identifisere og minimere konsernets risiko-områder
videreutvikle risikostyring og kontrollrutiner

Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med CFO, CEO, styret, samt 
med innleide konsulenter.

Om du ikke har erfaring fra NASDAQ har du antageligvis erfaring 
med liknende oppgaver. Du har bakgrunn fra regnskap, intern- 
eller eksternrevisjon, eller fra Risk Management. Du har god 
regnskapsforståelse og relevant høyere utdanning (siviløkonom, 
revisor eller liknende). Du behersker engelsk skriftlig og muntlig. 

Referansekode: NO-OWL-18228

Eventuelle spørsmål om stillingene kan stilles til Mercuri Urval ved Harald Hjertø, tlf. 975 59 023. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
Søk på stillingene på www.mercuriurval.no med aktuell referansekode snarest. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Corporate Governance – Prosjektledelse

Controller
Notering på NASDAQ stiller strenge krav til børs- og myndighets-
rapporteringer. Du vil tiltre i en nyopprettet stilling der du får ansvaret 
for at konsernet oppfyller disse kravene. Det innebærer følgende 
oppgaver:

børs- og myndighetsrapporteringer
økonomi- og likviditetsanalyser
tilrettelegging av regnskap 
behandling av regnskapsfaglige spørsmål
generell regnskaps- og økonomioppfølging

Du har høyere økonomisk utdanning som siviløkonom eller 
revisor, og du har god forretnings- og regnskapsforståelse. Du 
behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Referansekode: NO-OWL-18229

Rapporteringer til NASDAQ og amerikanske myndigheter – Analyser

Begge stillingene vil inngå i et kompetent fagmiljø innen regnskap, økonomi, controlling og finans. Forøvrig byr begge stillingene på muligheter for å tilegne seg 
verdifull kompetanse innen internasjonalt børsrelatert arbeid – med en sjelden mulighet for en bratt lærekurve. Betingelsene er konkurransedyktige.
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                    Gode viner kan skapes
FOR DE AVANSERTE: 
Ingar Grønstad i Interlope 
selger vinskap med priser 
opp mot 150.000 kroner.

ekstremt stødig, sier Grønstad.
Rystelser forårsakes først og fremst av mo-

toren som sørger for at temperaturen holdes 
konstant. Her er det store forskjeller på bil-
lig og dyrt, ifølge Grønstad. De dyre skapene 
bruker ofte absorpsjonsteknologi i stedet for 
kompressor.

To typer
Det er to kategorier vinskap: lagringsskap og 
serveringsskap.

Ifølge Grønstad er serveringsskapene 
mest aktuelle for restauranter. Disse har et 
behov for mellomlagring av vin, gjerne i et 
lagringsmedium som også ser bra ut. Fordi 
vinene ofte blir liggende relativt kort tid i 
serveringsskap er ikke kjøle-teknologien på 
disse skapene like kritiske for vinen som i 
lagringsskapene.

– Til privatmarkedet så er nesten 100 pro-
sent av salget lagringsskap, sier Grønstad.

Hos Elkjøp er situasjonen en helt annen.
– Når du skal kjøpe vinskap så er det helt 

avgjørende hva du skal bruke det til. De rime-
lige modellene vi selger er serveringsskap. De 
har folk stående på et kjøkken, og de har ofte 
to temperatursoner. De er ment for å oppbe-
vare vin, ikke lagre vin over år, sier innkjøps-
sjef Øistein Braathu i Elkjøp. Serveringsskap 
utgjør det største volumet hos Elkjøp.

Braathu er helt enig med Grønstad når det 
gjelder lagringsskap: Da må man opp i pris 
og kvalitet.

– Vi har lagringsskap fra 12.000 kroner 
og oppover.

Braathu sier han er usikker på hvor store 
volum Elkjøp kommer til å selge.

– For oss er det et relativt nytt produkt, 

men vi selger noen hundre i måneden, sier 
han.

En undersøkelse fra USA viser at rundt fem 
millioner husholdninger nå har et vinskap i 
huset. Markedet sammenlignes med slik det 
var for kaffemaskiner på 1990-tallet.

Ut med UV
I tillegg til jevn temperatur og lite rystelser, bør 
vinskapene sørge for liten UV-stråling og riktig 
luftfuktighet, ifølge Grønstad.

– Jeg har sett vinskap som er utrustet med 
innvendige spotter, fordi det skulle se tøft ut. 
Problemet er bare at disse spottene kan ødelegge 
vinene med sine UV-stråler. Kvalitetsskap har 
glassdør som beskytter vinen mot UV-stråler.

Den siste faktoren som påvirker vinen er 
luftfuktighet. 

– Det er viktig med en luftfuktighet på mel-

lom 60 og 80 prosent, for å hindre at korken 
tørker ut.

De fleste skapene i Grønstads modellpor-
tefølje koster mellom 15.000 og 25.000 kroner. 
Men han har også skap med spesiell kledning 
som har prislapper på godt over 100.000 kroner. 
Han selger skap fra Dometic og Norcool.

Hvis du planlegger å kjøpe en av disse, bør 
du ikke stole på naboen når det gjelder å få ska-
pet inn døra. De største kan veie så mye som 
100 kilo.

– Det er ikke bare vin til 1.400 kroner pr. 
flaske som trenger god lagring. Rimelig, lag-
ringsdyktig vin kan bli mye bedre av å ligge en 
stund. Jeg mener nesten all vin bør ligge minst 
et halvt år – bare for å slipe litt på kantene, 
sier Grønstad.
AV ANDREAS KlEmSDAl
ANDREAS.KlEmSDAl@FiNANSAViSEN.NO

STORSElGER: Et eksempel på 
et populært skap er Dometic CS 
200 VS. Prisen er 23.000 kroner.

SKAPERTRANG: Det kan komme mye 
godt ut av et skap. Dette eksklusive vinska-
pet fra Dometic koster 144.000,- kroner.


