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Vil litt mer.



Vi tilbyr økonomimedarbeidere for korte eller  
lengre oppdrag innen stillinger som:

• CFO/økonomidirektør 

• Økonomisjef

• Business controller 

• Konsernregnskapssjef

• Lønns- og regnskapssjef

• Financial controller

Fordeler ved å velge 
medarbeidere fra PwC

• Du får konsulenter som er tilpasningsdyktige  
og har operativ erfaring.

• Våre konsulenter har allerede vært gjennom en 
krevende utvelgelsesprosess, som sikrer faglige 
kvalifikasjoner, erfaring, allsidighet og fleksibilitet  
til å løse de fleste oppgaver.

• Konsulentene våre er knyttet til PwCs CFO Academy, 
som sikrer faglig og personlig utvikling. På den måten 
sikres kunden kvalitet i leveransen samtidig som våre 
ansatte får en unik utvikling.

• En person som er innleid fra oss har hele kompetanse-
huset med kyndige personer i ryggen, blant annet innen 
det juridiske fagfeltet. Det er mange lover og regler som 
skal følges, og her har vi flere på laget.

Skal controlleren din i permisjon? Er 
din økonomiavdeling under omstilling? 
Hos PwC Finance for Hire får du 
dyktige medarbeidere på kort varsel. 



Når bør du benytte deg av Finance for Hire?

• Dersom dere har medarbeidere i permisjon og trenger  
noen som raskt kan sette seg inn i arbeidsoppgaver.

• Mens dere leter etter nye medarbeidere,  
slik at viktige oppgaver ikke forsømmes.

• Når dere gjennomgår strategiske endringer  
i økonomiavdelingen. 

Alle våre ansatte har operativ erfaring  
fra økonomifunksjoner i ulike  
virksomh eter og bransjer

Noen eksempler der vi har hatt oppdrag de siste årene:

• Norwegian – regnskapssjef, financial controllere 

• Telenor – business controllere

• DNB – business controllere, financial controller

• Apotek1 Gruppen – business controllere

• Innovasjon Norge – business controllere, financial controller

• Pandion Energy – regnskapssjef, business controller

• PepsiCo Nordic – lønns- og regnskapssjef

• Schibsted – regnskapssjef, financial controller, skatteekspert 

• Politiet – business controllere, prosjektleder

• Red Bull – økonomisjef

• Aker Floating Production – commercial manager/CFO

• YX Norge – regnskapssjef

Konsulenten ble raskt en 
naturlig del av teamet i  

Red Bull Norge, og har med sitt  
engasjement og kunnskap bidratt  
til å løse små og store utfordringer. 
Jeg kan på det varmeste anbefale  
en konsulent fra PwC.

Acting CEO – Red Bull Norge

Hos oss får du en erfaren 
konsulent, med kompetansen 

fra et globalt nettverk i ryggen.

Fredrik Aaslestad – leder av 
PwC Finance for Hire

Vi er meget fornøyde 
med medarbeideren 

fra PwC. Han hadde svært 
profesjonell fremferd, jobbet 
selvstendig, og leverte kvalitet 
i henhold til leveranseplan.

Vice President - Telenor ASA



Ta kontakt med oss  
så finner vi en løsning  
som passer din situasjon

Marianne Brusdal 
Partner, Leder Finance 
Transformation 
Tlf. 952 60 702 
marianne.brusdal@pwc.com

Fredrik Aaslestad 
Leder Finance for Hire 
Tlf. 952 60 498 
fredrik.aaslestad@pwc.com

Ingunn Rognlien 
Leder Business Controlling 
Tlf. 936 77 170 
ingunn.rognlien@pwc.com 

Siri Mørch Hesla 
Leder Financial Controlling 
Tlf. 452 61 879 
siri.morch.hesla@pwc.com 

Visste du at du finner masse  
nyttig informasjon på pwc.no?

• Norges første skatteblogg  
– Om skatter, avgifter og forretningsjus

• Styreboken

• Nyheter

• Guide til ansvarlig eierstyring  
og selskapsledelse

PwC – For deg som vil litt mer
Vi tilbyr tjenester innen revisjon, 
rådgivning, regnskap, skatt  
og avgift til offentlige og privateide 
virksomheter. Vårt tverrfaglige miljø 
bidrar til god styring og kontroll 
hos våre klienter, og forsterker 
virksom hetens evne til 
verdiskaping og utvikling.

Hver dag går mer enn 250 000 
mennesker i 158 land på jobb  
for å hjelpe våre klienter til å lykkes. 
I Norge er vi over 1 700 ansatte 
representert ved 27 kontorer. Våre 
klienter varierer fra noen av verdens 
mest komplekse organisasjoner til 
små og mellomstore lokale 
virksomheter.
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