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Solon Eiendom ASA er et børsnotert selskap i vekst og en av Oslo-områdets ledende utviklere av 

boligprosjekter. Konsernet erverver og utvikler nye eiendommer, og styrer hele verdikjeden fra kjøp 

av tomter til ferdigstillelse og salg av boliger. Solon fokuserer på prosjekter i Oslo-regionen (inklusive 

Akershus, Lier, Drammen og kyststripen i Vestfold/Østfold). Konsernet omfatter også Solon Utvikling 

som eier større næringseiendommer med potensiale for boligutvikling, og Solon Fritid som utvikler 

fritidseiendom (for tiden på Hafjell og i Hemsedal). Konsernet har cirka 500 boliger i produksjon og 

en tomtebank på ca. 4 900 boliger. Solon legger vekt på høy kvalitet i funksjonalitet og arkitektur. 

Solon Eiendom er i vekst og ønsker i den forbindelse å ansette flere dyktige medarbeidere. Vi søker 

nå regnskapsmedarbeider med relevant utdannelse/erfaring, positiv innstilling og interesse for 

eiendom.  

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver hos oss vil blant annet inneholde:  

 Bokføring 

 Regnskap A-Å for mindre selskaper 

 Behandling av inngående- og utgående faktura 

 Bistand med månedlig og kvartalsvis rapportering 

 Bistand til konsolidering 

 Behandling av offentlige avgifter 

 Avstemming 

 Øvrige ad hoc-oppgaver 

Ønskede kvalifikasjoner:  

 Økonomisk utdannelse innen økonomi, revisjon, regnskap eller finans 

 Minimum 2 års relevant erfaring innen regnskap 

 God regnskapsforståelse 

 Gode kunnskaper i Excel 

 Gode norsk- og engelskkunnskaper 

 Erfaring fra eiendom er en fordel 

Personlige egenskaper:  

 Selvgående og initiativrik 

 Gode kommunikasjonsevner 

 Samarbeidsvillig og strukturert 

 Godt humør og positiv innstilling 

 Fleksibilitet verdsettes 

 

http://www.soloneiendom.no/


Solon Eiendom tilbyr: 

 Godt og kompetent miljø med sterk vinnerkultur 

 En arbeidsgiver som er kvalitetsbevisst, solid, forutsigbar og lojal 

 Konkurransedyktige betingelser  

Søknader ønskes per e-post til konsernregnskapssjef Arne Post, ap@soloneiendom.no – merk 

søknaden med «Søknad Regnskapsmedarbeider» i emnefeltet 

Spørsmål om stillingen? 

Kontakt konsernregnskapssjef Arne Post på mobil 480 66 733 eller e-post: ap@soloneiendom.no 

mailto:ap@soloneiendom.no
mailto:ap@soloneiendom.no

