Trives du som en kompetent og faglig sparringspartner, og vil du have indflydelse,
dygtige kolleger og en spændende hverdag?
Dit arbejdssted tager udgangspunkt i Viborg og er attraktivt beliggende med udsigt til naturen
og Søndersø og alligevel tæt ved offentlig transport. Andersen Revision søger en erfaren
revisor til en attraktiv rolle i virksomheden, samtidig med at der er plads til et liv ved siden af
karrieren.
Din profil
•
•
•
•
•
•

Du er revisor med en del års erfaring
Du er (eller i gang med) HD eller Cand. Merc. Aud.
Du er målrettet og har en høj faglighed
Du har erfaring med og interesse for revision af SMV-segmentet
Du er udadvendt og kommunikerer ærligt, direkte og i øjenhøjde med dine kunder
uanset kundens forudsætninger
Du trives med vores værdier som er høj faglighed, nærværende og
forretningsorienteret

Du vil indgå som ledende medarbejder og dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
•
•
•
•

Revision og regnskabsopgaver for egen kundeportefølje
Rådgivning om skat, regnskab samt økonomiske og finansielle forhold.
Faglig sparring med kollegaer
Kundekontakt og etablering af nye kunderelationer

Du bliver del af en organisation, hvor et højt fagligt niveau sammen med et godt arbejdsmiljø
har meget høj prioritet, og hvor omgangstonen er åben og ærlig med respekt for hinandens
forskelligheder og styrker. Der arbejdes i en flad organisation, med let adgang til beslutninger,
og du vil få en hverdag, som du i stor udstrækning selv er med til at præge.
Vi ønsker at være vores kunders foretrukne rådgiver, der kender og interesserer sig for
kundens virksomhed. Derfor har vi høje forventninger til dig - til gengæld får du
karrieremuligheder og en fleksibel karrierestruktur, som passer til dit temperament og dine
ønsker, samt plads til et liv ved siden af karrieren.
Lønpakken er attraktiv, og forhandles individuelt.
Ansøgning
Ønsker du at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Hans Peter Andersen,
Andersen Revision på nedenstående mail eller på telefon 8651 7157.
Fremsend venligst ansøgning og CV til mail hpa@andersenrevision.dk
Ansøgningsfrist: SNAREST MULIGT
Der indkaldes til samtaler løbende.

