
 

Romerike revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av de tretten kommunene på 
Romerike. RRI har 25 ansatte og hovedkontor sentralt på Jessheim. Selskapets formål er å ivareta 
en viktig demokratisk funksjon ved å føre kontroll på oppdrag fra de folkevalgte i kommunen. RRI 
utfører forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon for alle kommunene på Romerike, 
samt regnskapsrevisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper.  

 

Erfaren jurist, samfunnsviter, økonom   

Romerike revisjon IKS søker forvaltningsrevisor til avdelingen for forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll.  Avdelingens hovedoppgaver er forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll, varslingsmottak, juridiske tjenester og andre prosjekter/analyser. 

Avdelingen består av ni medarbeidere og er under stadig vekst og faglig utvikling for 

å kunne møte den økte etterspørselen etter tjenestene våre.  

Avdelingen gjør systematiske vurderinger av kommuner og kommunale selskapers 

regeletterlevelse, økonomi, produktivitet og måloppnåelse. Revisjonen legger frem 

resultatet av arbeidet sitt i rapporter som behandles av kontrollutvalgene og i 

kommunestyrene. Som medarbeider hos oss vil du bli en del av et nytt og sterkt 

kompetansemiljø på Romerike.   

Det kreves:  

 Utdanning på masternivå innen jus, samfunnsvitenskap, økonomi. 

 Det kreves solid erfaring fra utredning, evaluering eller forskning. 

Prosjektledererfaring blir vektlagt. 

 Utpreget analytiske evner og svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

 Evne til å ta initiativ og gjennomføre oppgaver til avtalt tid. 

Vi kan tilby: 

 En interessant, variert og utfordrende stilling der du vil være en sentral 
bidragsyter i kontrollen med sentrale samfunnsoppgaver og viktige selskaper 
for kommunene på Romerike. 

 Gode utviklingsmuligheter i et kompetent og tverrfaglig miljø innenfor 
samfunnsvitenskap, revisjon og jus. 

 Lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning. 
 Fine kontorer sentralt plassert rett ved jernbanestasjonen på Jessheim. 

 

Opplysninger om stillingen gis av assisterende revisjonssjef Oddny Ruud Nordvik,  

tlf 97 57 42 40 eller revisjonssjef Nina Neset, tlf 92 40 08 32. Søknad med CV sendes 

til postmottak@romerikerevisjon.no 

Søknadsfrist: 14. januar 2019 

www.romerikerevisjon.no 


