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NordicNeuroLab, awarded the “Most Innovative Neuro-Imaging Solutions Provider 2015”, is a leading global supplier of hardware and 

software for functional MRI studies, used for diagnosis of diseases and injuries related to brain function. Our customers include 
hospitals, research centers and companies such as Siemens, GE and Stryker worldwide. NordicNeuroLab has nearly 40 employees and 

offices located Bergen, Norway (HQ), Milwaukee, USA and Seoul, Korea. Our employees have a diverse background from different 
disciplines and we offer excellent career opportunities in a young, dynamic environment. 

CFO - Forretningsorientert økonom til norsk vekstselskap 

NNL har ambisjoner om å være globalt ledende innenfor utvalgte markedsområder og har ambisjon om sterk 
vekst fremover. Selskapets majoritetseier er Stokke Industri AS.  
 
NNL ser etter en operativ person med engasjement og evne til å forstå og videreutvikle virksomhetens 
forretningsmodell. Den rette personen må ha forretningsmessig forståelse for innovasjon og internasjonal 
vekst. Du har økonomiutdanning på minimum bachelor-nivå, og noen års erfaring fra økonomifunksjon. Gjerne 
fra eksportvirksomheter med egne datterselskaper i utlandet. 
 
CFO rapporterer til CEO og får en sentral rolle i den videre utvikling av selskapet. CFO har ansvar for 
økonomistyring, controlling, regnskap og likviditetsstyring. 

Sentrale arbeidsoppgaver  

- Være en fagressurs for de resultatansvarlige i Norge og utlandet 
- Pådriver til nye løsninger / prosesser som kan bidra til forbedring av kvalitet, effektivitet og lønnsomhet 
- Delta aktivt i selskapets ledergruppe 
- Budsjettering og prognoser 
- Månedlig salgs- og regnskapsrapportering i morselskap og datterselskaper. 
- Årsoppgjør og dialog med revisor 
- Langtidsplanlegging og strategiarbeid 
- Delta i utviklingsarbeid og «product management» gjennom lønnsomhetsvurderinger, arbeid med 

priser og rabattsystemer og controller ved prosjektgjennomføring m.v. 
- Finansiering, risikostyring, skatt/avgift 
- Forsikringer  
- IT (Salgsstøtte, ERP, rapportering, annet) 
- Saksforberedelser styre  
- Rapportering til myndigheter 

Kvalifikasjoner 

- Bachelor eller høyere innen regnskap og økonomi med noen års erfaring 
- Gode analytiske, organisatoriske og mellommenneskelige egenskaper 
- God IT forståelse og erfaring fra bruk av moderne IT verktøy 
- Flytende engelsk, skriftlig og muntlig 

Søknad og kontakt 

Betingelsene er konkurransedyktige, med et internasjonalt engasjert arbeidsmiljø på et faglig høyt nivå. 
 
Søknadsfrist 22. September 2017. Vennligst sende CV og søknad, eller spørsmål til HR@NordicNeuroLab.com 
 
Merk e-post med «CFO 2017» 


