Mads Albertsen
Relasjonsbyggende, forbedringssøkende og analytisk økonom med stor gjennomføringsevne
Adresse:
Født:
Sivilstatus:
Tlf.:
E-post:
Nettside:
LinkedIn:

Wergelandsveien 65, 4200 Sauda
10.november 1966 i Danmark
Samboer, 2 barn
+47 948 22 778
post@madsalbertsen.no
www.madsalbertsen.no
https://www.linkedin.com/in/mads-albertsen

NØKKELKVALIFIKASJONER MED RELEVANS FOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kompetanser:
• Bachelor med spesialisering i strategi, informatikk og økonomistyring
• 25 års ledererfaring med regnskap, økonomistyring, rapportering og strategisk ledelse
• 25 års erfaring som regnskapsfører, økonomisjef og CFO
• 6 år som ekstern regnskapsfører og konsulent, herav tre år i Norge - kan regnskap fra A til (Å)
• 20 års erfaring med forbedring av forretningsprosesser. Kurs i LEAN Six Sigma grønt belte pågår.
• 10 års praktisk erfaring som prosjektleder. Internasjonal prosjektlederutdanning PRINCE2 Foundation.
PRINCE2 Agile pågår.
• Økonomistyring i et strategisk perspektiv med fokus på å skape økonomibevist bedriftskultur
• Dyktig til regnskapshåndverket: 3 års erfaring som ekstern regnskapsfører
• Høy kompetanse på Office 365 og spesielt Excel: Power Pivot, Power Query og Microsoft BI
• Generelt veldig god IT-kompetanse - spesielt MS Office og Excel: VBA, Power Pivot, Power Query
• Erfaring med mange økonomisystemer og meget gode Excel-ferdigheter
• Generelt høy IT-kompetanse og meget gode Excel-ferdigheter
Egenskaper:
• Mål- og prosessorientert: en god prosess er ofte avgjørende for å nå målet
• Høy gjennomføringsevne: flink til å løse komplekse problemer. Jobber strukturert, målrettet og effektivt
med stort drive. Ser løsninger hvor andre ser problemer
• Lagspiller: bidrar positivt i arbeidsmiljøet med humor og energi. Utadvendt og trygg relasjonsbygger
• Analytisk og helhetstenkende: et godt blikk for det store bildet og brikkene dette består av
• Målbevisst: har et sunt konkurranseinstinkt og stor arbeidsvilje
• Kreativ: finner stor glede i å tenke nytt og se etter muligheter
• Proaktiv, løsningsorientert og nysgjerrig
• Stor lyst og pågangsmot til både å bidra med det jeg kan og å stadig lære mer
Motivasjon:
• Å bidra til å skape verdi for kunder/samarbeidspartnere/kolleger, utgjøre en forskjell
• Kompetanseutvikling og deltakelse i et kompetansemiljø
• Motiveres sterkt av å løse komplekse problemer
• Prosessen fra strategi til menneskelig adferd som skal oppfylle strategien, finner jeg uhyre spennende
Resultater:
• Bygget «Nice-to-have/need-to-have”-innkjøps- og kostnadskultur og reduserte innkjøp med 7%
• Bidratt vesentlig til forbedret inntjening via eget utviklet Excel-«system»
• Avdekket et skjult konsern med en balanse på 1,7 milliarder DKK
• Lagt opp mange rapporteringssystem i Excel med dashboards

ARBEIDSERFARING
04.14-nå

Selvstendig næringsdrivende, Perspectiv
Arbeider mot byggebransjen med 3D konstruksjon, 3D animasjon, 3D print, drone fotografering,
bildemanipulasjon.
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Kunder: Sauda Smelteverk, Sauda Kommune, DS Bygg, Sauda Vekst, Sauda Golfklubb,
Rytech, Sauda Skisenter, diverse private, hytteeier ved Utøya.

Resultat:
•
•

To hytter og et bolighus står solid plantet i bakken i dag.
Jeg har hatt flere av mine renderinger (fotorealistiske bilder) i byggefirmas
markedsføringsmateriale.

10.17-03.19 Markedsføring og økonomi, Sauda Fjordhotell
Sauda Fjordhotell er et gammelt bevaringsverdig hotell fra 1914 med i alt 24 faste og
timeansatte.
•
•
•
•
•
•

Kreditorstyring, budsjettering, likviditetsbudsjettering og -prognoser, månedsregnskap
Markedsføring – nettside, grafisk design, annonser, direct marketing
GDPR
Automatiserte prisoverføring fra bookingsystem ut til online booking kanaler
IT-support
Problemløsning – pga. min gode evne til å løse vanskelige og komplekse problemer, jobbet
jeg etter hvert med mange oppgaver direkte for styreformannen

Resultat:
•
•
•
•
•

Fullført kartlegging av persondata sikkerhet, samt utarbeidet nye sikkerhetsrutiner og
full GDPR-dokumentasjon
Automatisk overføring av priser fra bookingsystem til online booking portaler
Ferdigutviklet Excel budsjett- og økonomirapporteringssystem som muliggjorde
økonomisk styring
Nettside med sporing av markedsføringseffekt
Et antall brosjyre og annonser

07.13-02.15 Prosjektleder, - medarbeider, Sauda Kommune
•
•
•
•
•
•
•

Assisterte ifm. revidering av kommunens økonomiplan, herunder balansert målstyring
Utarbeidet Excel pivot tabeller og diagrammer av medarbeiderdata til
ledelsesrapportering
Utarbeidet autoeksekverende tøyingsvideo for ansatte
Planlagt og gjennomført intern lavterskel treningsopplegg for ansatte
Utarbeidet instruks og annen dokumentasjon for bruk av kommunens leasing biler
Utarbeidet diverse komplekse Excel systemer med VBA koding
Utarbeidet mulighetsanalyse for nytt offentlig servicetilbud

Resultat:
•
•
•
•
•
•

Mine analyser av medarbeiderdata viste at 25% ville gå på pensjon i løpet av 7 år samt
at en for stor andel ansatte var på meget små prosentstillinger. Tiltak ble iverksatt.
Fullført håndbok med nye rutiner og dokumentasjon for kommunens leasingbiler samt
administrasjonssystem av bilene i Excel.
80 kommunalt ansatte kom seg til toppen ved motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp
Fullført egen visjon, misjon og strategi for Sauda samt visjonsvegg på rådhuset
Facebook gruppe (Sauda 2040) for borgernes ideer til Saudas utvikling.
Forslag om innføring av ambulerende tannregulering ble skrinlagt

07.07-10.12 Selvstendig næringsdrivende, Aktivitetskompaniet, Bø i Telemark
Startet opp egen bedrift med naturbaserte opplevelser.
•
•
•
•
•
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Strategi og produktutvikling
Markedsføring – telefonsalg, direct marketing, nettside
Prosjektstyring og event-ledelse
Produksjon av friluftslivsopplegg som f.eks. kajakkurs, bedriftsopplegg, klatring og
guiding på fjellet.
Utleie og oppsett av event-lavvoer

CV Mads Albertsen

Side 2 av 8

Resultat:
•
•
•

VM i telemarkski på Gaustablikk i 2011. 18 event-lavvoer med plass for 1200 fornøyde
gjester.
VM i Holmenkollen 2011. Prosjektleder med ansvar for etablering av 6 event-lavvo
camps med plass for i alt 900 fornøyde gjester
Skapte arbeidsplass til meg selv

08.07-02.09 Regnskapsfører, Midt-Telemark Regnskap, Bø i Telemark
Et lokalt regnskapskontor med 7 ansatte. De søkte en ny daglig leder. Jeg er ikke autorisert og
kunne derfor ikke ha denne posisjonen. Jeg ble ansatt som regnskapsfører, men med oppdrag
å bistå daglig leder med å igangsette forbedringstiltak.
•
•
•
•

Forretningsutvikling og prosesseffektivisering
Bilagsregistrering, avstemning, offentlig rapportering, månedsregnskap
Årsavslutning, årsregnskap og ligningspapirer
Egen kundeportefølje og kundekontakt

Resultat:
•
•
•

Utarbeidet komplekst system i Excel for kvalitetssikring av regnskapsprosessen,
samling av kunderelevant data og samlet oversikt over progresjonen på de enkelte
kunder
Fullført standardiserte rapporteringsverktøyer som ga kundene en mer utfyllende
rapportering og dermed bedre beslutningsgrunnlag
Jeg var en av 12 regnskapsførere fra hele Norge som Unimicro fløy til Bergen til et
fokusgruppemøte for å fremkomme med og prioritere forbedringsforslag.

01.06-07.07 Regnskapsfører, Fjeldavlie & Jakobsen, Skien
Regnskapsbyrået i Skien var ett av 9 Norske byråer jeg sendte åpen søknad til fra Danmark.
Daglig leder Googlet meg og fant et intervju med meg fra et 24 timers terrengsykkelløp.
Dermed var jeg ansatt.
•
•

Bilagsregistrering, avstemning, offentlig rapportering, månedsregnskap
Årsavslutning

08.03-01.06 Selvstendig økonomikonsulent, Albertsen Consult & Outsource, Danmark
Økonomi- og regnskapsytelser for mindre bedrifter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rydding i regnskap
Implementere nye regnskapssystemer og -rutiner
Bilagsregistrering
Avstemning
Månedsregnskap
Offentlig rapportering
Årsregnskap
Økonomisk rådgivning
Prosjekt controlling
Lage komplekst budsjett- og forecast system til tv-produksjonsselskap.

Kunder: Lydeking (reklamebyrå), Mastiff Media (tv produksjon), Luftkastellet (utested, strandbar
og hostel), en rekke mindre selvstendige næringsdrivende.

Resultat:
•

•
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Ble hyret inn til Mastiff Media av nytiltrådt CFO for å rydde opp i regnskapet. Etter et
halvt år var alt på stell, nye rutiner og nye rapporteringsverktøyer på plass. Utarbeidet
et Excel-system til budsjettering og oppfølging av den første Paradise Hotell i DK.
Aktuelle data ble med SQL ble trukket fra økonomisystemet for sammenstelning av
budsjett og aktuelle tall.
Ble hyrt inn på Luftkastellet (restaurant, utested og hostel) for å få kontroll over
regnskapsfunksjonen. Ble medeier av Luftkastellet.
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08.00-05.03 CFO, McCann-Erickson A/S, København
McCann Erickson Danmark, ialt 100 ansatte, besto av fem reklamebyråer innen forskjellige
reklame-disipliner med primært store internasjonale brands som kunder, f.eks. Microsoft,
Nestle, L'Oreal og Coca Cola. Jeg var med i ny ledelsesgruppe som fikk som oppgave å lage
en turnaround. Jeg hadde 8 regnskapssjefer/-medarbeidere under meg.
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategisk ledelse
Kulturbygging
Analyse og intern ledelsesrapportering
Budsjettering og likviditetsprognoser
Internasjonal rapportering
Presentasjoner for board i London
Periode- og årsregnskap
Forbedring av forretningsganger

Resultat:
•
•
•
•
•
•

Var en del av ledergruppen som over 3 år snudde en resultatgrad på -30% til pluss
Lagde Excel-system så jeg kunne trekke segmentert dekningsbidragsrapporter. Dette
var et viktig bidrag til at vår turnaround lyktes
Oppbygget nice-to-have/need-to-have kultur og reduserte våre direkte kostnader med
7%
Avdekket et skjult konsern med 36 datterselskaper og balanse til 1,7 mia. DKK
Sanering av regnskap og prosjektregnskap. Redusert balanse med 30 mill. dubiøse
balanseposter
Innførte månedlig hard close så vi var klar for revisjon midt i januar

06.99-07.00 CEO, Schiller & Co. A/S, København
Schiller var Europas største reklamefotostudie med 24 mer eller mindre internasjonalt
anerkjente fotografer og i alt 65 ansatte.
Jeg ble headhuntet av Mercuri Urval til Schiller og ble tilbudt jobb som økonomisjef pga.
mangel på egnede kandidater til utlyst direktørstilling. Etter 6 mnd. ble jeg forfremmet til
direktør.
•
•
•
•
•
•

Strategisk ledelse
VBL utviklingsprosess med ny visjon, misjon, strategi og nye fotografkontrakter
Økonomistyring
Personalansvar (65 ansatte)
Forretningsplan for å oppbygge fotostudio hos Deutche Post for å ta produktbilder til
online klesbutikk
Etablering av et dedikert «lekestudie» med digitalt utstyr og kraftig grafisk computer til
etterbehandling

Resultat:
•
•
•
•

Ferdig forretningsplan for fotostudio i Tyskland.
Fikk forenklet og effektivisert eierstrukturen så styret ble beslutningsdyktig.
Ny visjon, misjon og strategi for Schiller
Etablerte et «lekestudie»

07.95-05.99 Regnskaps-/økonomisjef, ADministration Aps, København
ADministrasjon var et shared service center som betjente 20 Københavnske reklamebyråer
med økonomiytelser.
Jeg var ansvarlig for DDB Needham Gruppen bestående av 5 byråer.
•
•
•
•
•
•
•
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Økonomistyring
Perioderegnskaper
Årsavslutning
Internasjonal rapportering
Effektivisering av forretningsprosesser
IT- og systemansvarlig
Strategisk sparringspartner for direktør
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•

Prosjektleder på valg og implementering av økonomisystem på 20 reklamebyråer.

Resultat:
•
•
•
•

Månedsrapportering til rette tid hver måned og månedlige hard close så årsregnskap
var klar for revisjon medio. januar.
Fikk tre ut av 20 byråer på pilot på nytt desentralt økonomisystem.
Fullførte i Excel et diagrambasert drill down dashboard med økonomiske nøkkeltal
Effektivisering av regnskaps- og rapporteringsprosessene

04.94-06.95 Økonomimedarbeider, Grey Communication Group A/S, København
•
•
•
•

Debitorstyring
Kreditorstyring
Factoring
Bilagsregistrering

Resultat:
•
•

For å legge press på meg selv, hang jeg opp en graf så alle kunne se utviklingen i
debitormassen. Reduserte debitorenes omsetningshastighet betraktelig.
Ble hentet til ADministrasjon

08.87-10.93 Diverse jobber, Seilsport på eliteplan
Fokus på seilsport. Hadde derfor skiftende jobber:
•
•
•
•
•
•

Seildesignassistent
Taxisjåfør
Selvstendig - import av seilsportsklær
Håndverker (fasaderenovering)
Møbelmontør
Ekspeditør i båtutstyrsforretning

Resultat:
2 x verdensmester i IOR 1/4-toner

UTDANNING
1994-98

Siviløkonom med spesialisering i strategi, informatikk og økonomistyring, Copenhagen
Business School

KURS / SERTIFISERING
2020
2020
2019
2018
2009
2009
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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PRINCE2 Agile Foundation prosjektledelse pågår
PRINCE2® Foundation - Internasjonal prosjektledersertifisering, Metier OEC
Academy/AXELOS
LEAN Six Sigma grønt belte (pågående kurs)
MS Power Pivot og -Query
Sosiale medier – grunnleggende innføring i sosiale medier
Skrive for Web – skrive webtekster som fungerer optimalt for leserne
Praktisk Årsavslutning, Sticos, Oslo
Skatterett – de viktigste spørsmålene, NARF, Drammen
Hva du bør vite om rettsregler for ulike selskapstyper, NARF, Drammen
Kapitaluttak og kapitalinnskudd etter skattereformen, NARF, Drammen
Nytt og nyttig i forbindelse med bokføringsregelverket, NARF, Drammen
Økonomi og likviditetsstyring, NARF, Drammen
Kurs i ny Bokføringsloven, Unimicro, Oslo
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2007
2006
1997
1997
1997
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Merverdiavgift, Økonomiforbundet, Bø
Fradragsrettigheter for næringsdrivende, NARF, Langesund
Microsoft Access 7.0 utvidet kurs, Erfa Kursuscenter A/S, København, Danmark
PowerPoint 7.0, Erfa Kursuscenter A/S, København, Danmark
Microsoft Access 7.0 grunnkurs, Erfa Kursuscenter A/S, København, Danmark
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SPRÅK
Dansk
Norsk
Engelsk
Fransk
Tysk

Morsmål
Grunnleggende muntlig og skriftlig
Flytende muntlig og skriftlig
Grunnleggende muntlig og skriftlig
Grunnleggende muntlig og skriftlig

IT, BRUKER I DAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT, HAR JOBBET MED
Økonomisystemer:
• Unimicro
• Visma Business
• Visma Lønn
• Maconomy
• Axapta
• Navision
• SAP R/3
• E-conomic

MS Excel 2016 (VBA kodning, pivottabeller og diagrammer, Power Pivot, Power Query)
Microsoft BI
OneNote
MS Teams
MS Outlook 2016
MS Word 2016
MS PowePoint 2016
MindManager 19 (tankekart, prosjektstyring)
Teamwork (prosjektstyring)
Mindmeister/Meistertask (todo/prosjektstyring)
Trello (todo/prosjektstyring)
Draw.io (diagrammering)
Adope Photoshop
Adope Illustrator
Sketchup 3D tegneprogramm

•
•
•
•
•
•
•

Picasso hotell bookingsystem
Yield Planet channel manager
Visio (diagrammeringsværktøy)
FileMaker (relasjonsdatabase)
MS Access (relasjonsdatabase)
Sticos (oppslag regnskap)
MS Project 2003

FRIVILLIGHET / VERV
2016-2020
2014-2018
1994-1995
1992-1996

Styremedlem i Åbøbyens Velforening
Sauda 2040 – frivillig arbeid med utvikling av Sauda. Etablerte en åpen Facebook gruppe for
borgernes ideer. Fostret og 3D-visualiserte ideer som f.eks. Sauda Skywalk og glass-biltunnel
ved Svandalsfossen. Se mer på min nettside.
Styremedlem i Rungsted Kyst Sejlklub
Juniorleder i Rungsted Kyst Sejlklub

INTERESSER / FRITID
•
•
•
•
•

Terrengsykkel
Golf
Kajakk
Hytte + båt
Langrenn
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•
•
•
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Svømme
3D tegning, -print og -animasjon
Seilsport (har seilet på eliteplan og er 2 x
verdensmester)
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VITNESBYRD/UTTALELSER
Lillian Olsen, prosjektleder Metier OEC
Jeg har vært så heldig å arbeide i team med Mads
Albertsen og kan gi han mine beste anbefalinger.
Han er en svært hyggelig og omgjengelig person,
som gir alt for teamet. Mads er utadvendt og
bidrar alltid med et smil, godt humør, innsatsvilje
og sin kreativitet. Han er ansvarsfull, arbeidsom,
omsorgsfull og har gode lederegenskaper. Jeg har
sjelden sett noen jobbe så hardt for å nå sine
egne og teamets mål.

Inger Marie Augestad, Metier OEC
Du har sååå mange ressurser og er utrolig klok og
dyktig. Jeg er sikker på at du kommer til å komme
veldig langt.
Takk for ditt bidrag i dag, veldig inspirerende
foredrag 😊 Du er en klok mann!
De som får deg er heldige!

Martin Larsen, CFO Orchestra A/S og Filmret
ApS
”Da jeg i 2003 blev ansat som CFO i Mastiff
Media og konstaterede at der var behov for en
større oprydning og sanering af økonomien
hyrede jeg Mads, som jeg kendte gennem vores
fælles erfa-gruppe for økonomichefer i
reklamebranchen, til at gennemføre opgaven.
Mads var god til at afdække, prioritere og
gennemføre opgaverne forbundet med
saneringen og uden hans assistance var vi aldrig
kommet i mål så hurtigt som vi gjorde. Skulle jeg
stå i en lignende situation igen, ville jeg ikke tøve
med at kontakte Mads for assistance igen.”

Brit Elise Urheim, eier og hotellsjef Sauda
Fjordhotell
Mads
• er villig til a påta seg og løser vanskelige
oppgaver uten for sitt arbeidsfelt og
jobbeskrivelse
• hjelper gjerne øvrige ansatte med deres faglige
problemer, herunder IT
• blir, også på eget initiativ, i overtid når det
trengs
• jobber uopphørlig, strukturert og selvstendig

Cecilie Lone, Metier OEC

Tone Dolmen, samboer

Du er et godt menneske!

Du er et scoop for en bedrift!
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