Om Solvens II-teamet i Escali

I Escali er vi i dag seks ansatte med arbeidsoppgaver tilknyttet Solvens II. Vi
stiller med fagkompetanse i norgestoppen når det kommer til Solvens II. Ved
å jobbe tett på våre kunder, forbedrer vi kontinuerlig vår kunnskap og våre
programvarer for å øke deres brukeropplevelser av Escali. Vi bistår gjerne din
bedrift med veiledning, rapportgenerering eller spørsmål dere har i forbindelse med rapportering.
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Eirik er utdannet siviløkonom i Økonomi og Administrasjon ved NHH med spesialisering innenfor økonomisk analyse. I Escali jobber han hovedsakelig med
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