Innlandet Revisjon IKS
Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner i Oppland og Oppland fylkeskommune. Vi
utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll eierne.. Vi er 15 ansatte og har hovedkontor i
Lillehammer og kontor i Gjøvik. Vi vil fra våren 2017 bidra i gjennomføringen av revisjonstjenester for kommunene i NordGudbrandsdalen.

Vil du bidra til å gjøre kommunene bedre?
Hensikten med revisjonen er å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Vi
arbeider på vegne av kontrollutvalg og kommunestyret.

FORVALTNINGSREVISOR
En forvaltningsrevisor gjennomfører systematiske vurderinger av etterlevelse av lover, regler
og politiske vedtak, måloppnåelse, ressursbruk, internkontroll, styring og ledelse mv.
Stillingen kan også omfatte selskapskontroll.
Forvaltningsrevisjon dekker hele kommunens virksomhet og et bredt fagfelt. Det er behov for
flere typer kompetanse. Vi søker en person med mastergrad innenfor statsvitenskap, sosiologi,
økonomi, juss eller andre relevante fag til vårt forvaltningsrevisjonsteam. Erfaring fra tilsynseller utredningsarbeid og god kunnskap om offentlig forvaltning vil bli vektlagt

REVISOR
Arbeidsoppgaver er attestasjoner og finansiell revisjon av kommunale regnskaper. Vi bruker
revisjonsverktøyet Descartes. Vi søker en person med bachelor- eller mastergrad i revisjon og
økonomi. Det er ønskelig med erfaring fra revisjon.

Felles for begge stillingene
Stillingene innebærer utstrakt kommunikasjon med administrativt og politisk nivå i
kommunene og fylkeskommunen. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil
forutsettes.
Vi vektlegger:
 God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 Selvstendighet i arbeidet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og
ressursrammer. Analytiske egenskaper
 Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr:
 Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 Kompetente og trivelige kollegaer
 God pensjonsordning
 Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger
 Faglig oppdatering i form av relevante kurs
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun
Grefsrud tlf. 951 36 962 eller daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881.
Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 988,
2626 Lillehammer innen 21. april 2017.

