
Exacta søker erfaren lønnskonsulent på Kongsberg! 
 
Exacta AS er et økonomi- og regnskapsbyrå med hovedkontor i Kongsberg og 
avdelingskontor i Oslo. Vi har til sammen 24 ansatte. Exacta Lønn & HR er en spesialavdeling 
som hver måned sørger for at ca. 3.000 ansatte i 500 bedrifter får rett lønn til rett tid.  
 
Nå trenger vi en ny lønnskonsulent til på Kongsberg med solid erfaring og/eller relevant 
utdanning. Er det deg - eller noen du kjenner? 
 
Avdelingen holder til i Kongsberg og bistår våre kunder over hele Norge. Exacta Lønn & HR 
bruker i dag Visma Lønn med tilhørende støttesystemer. Du vil være en del av et team med 
gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver. 
 
Vi kan tilby deg: 

• Hyggelige kollegaer og et trivelig arbeidsmiljø 
• Konkurransedyktige betingelser i forhold til lønn, forsikring og pensjon 
• Grundig opplæring i alle oppgaver du skal jobbe med 
• Muligheten til å spesialisere og sertifisere deg som lønns- og HR-konsulent. 

 
Vi vil gjerne høre fra deg som er: 

• Initiativrik og engasjert 
• Kollegial og hjelpsom 
• Strukturert og ansvarsbevisst 
• Fleksibel og selvstendig 

 
Du bør ha: 

• Erfaring fra arbeid med lønn, lønnskjøring og gjerne HR-oppgaver 
• Erfaring innen oppfølging av sykefravær og refusjoner 
• Erfaring med lønnsavstemming 
• God kommunikasjonsevne og serviceinnstilling 
• Erfaring med IT-systemer for vår bransje 
• En viss regnskapsforståelse 

 
PS! Relevant utdanning innen lønn og HR, kan kompensere for manglende erfaring. 
 
Du vil få god opplæring og faglig støtte, slik at du med trygghet føler at du behersker alle 
arbeidsoppgaver hos oss. 
 
Om Perpetua AS 
Exacta AS er et heleid datterselskap av Perpetua AS som eier en rekke selskaper i inn- og 
utland med virksomhet primært innen regnskap, økonomi og utvikling og drift av digitale 
tjenester. Selskapene i Perpetua-gruppen sysselsetter totalt 41 ansatte i Norge og 65 ansatte 
utenfor Norge. Les mer på www.perpetua.no 
 


