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                 RÅDGIVNING 
 

 
 

 
Kjære Kunde, 
 
Gaulak AS er et firma med to ansatte lokalisert i Bærum og på 
Romerike som utfører prisgunstig Rådgivning og Opplæring innen 
Informasjonsteknologi (IT), Økonomi og Matematikk.  
 
Begge ansatte har omfattende yrkeserfaring og utdannelse innenfor 
datafeltet. Bedriften kan gi opplæring innen IT-områder som 
Windows, Internett, epost, Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook), bruk av nettbank og sosiale medier med mer. Og gjerne IT-
oppdrag som i tillegg krever økonomiforståelse. 

https://gaulak.no/
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Våre ansatte har også kompetanse til å løse mindre økonomi og 
regnskaps oppdrag. Og som sekundær virksomhet påta 
oss Rådgivning og Opplæring innen Økonomisk Matematikk, som 
innebærer å bruke matematikk for å analysere og løse utfordringer 
innen økonomi og finans. 
 
Gaulak AS har kompetanse og tid til å ta små og større oppdrag fra 
både bedrifter, foreninger og private. Selskapet tar imot oppdrag fra 
hele Norge, såfremt det ikke er jobber som krever personlig oppmøte, 
da må vi begrense oss til Oslo og Akershus. 
 
Det er mange rådgivningsfirma som er dyktig innen informasjons-
teknologi, eller økonomi eller matematikk. Men tror det er kun oss 
som har ambisjonen å bli dyktig i alle tre fagkombinasjoner. Våre 
ansatte skal være flink i minst 2 av de 3 fagene IT, økonomi og 
matematikk. Totalt, alle tre fagområder sett samlet, så skal vi prøve 
og bli best i Norge. 
 

************ 
 

Vi gir gjerne kunder en fastpris på hele 
jobben, eller tar alternativt kroner 440,- 
per time, pluss merverdiavgift. Vær klar 
over at hvis oppdraget blir klassifisert 
som Opplæring, så beregnes det ikke 
moms. Det er mulig for oss å gi 
opplæring til flere elever samtidig, uten 
økt timepris. 

 
Nærmere info: https://gaulak.no  
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