REVISOR/REVISORASSISTENT TIL REVISOREN I HØRVE
 Vil du have et rigtig godt og varigt job, hvor du kommer i både dybden og bredden med dit fag?

Velkommen til Revisoren i Hørve
Stillingen er en rigtig god mulighed for at få et godt, stabilt og varigt job i et mindre revisionsfirma, der
p.t. består af 3-4 revisorer. Fælles for vores virksomhed er, at vi hele tiden holder os opdateret med
den nyeste faglige viden og de allernyeste it-løsninger. Derudover får du som revisor din egen
kundeportefølje af mindre virksomheder, som du løser en lang række bogførings- og regnskabsopgaver
for.
”Du varetager fagets discipliner inden for bogføring, regnskabsudarbejdelse samt skat og digitale
indberetninger mv. Tvivl ikke med at sende din ansøgning, selvom du mener at du ikke besidder alle
discipliner, vi mangler en medarbejder med engagement, som vi nok skal få lært faget.

Stabil kollega med revisionsbaggrund



Du har erfaring fra en lignende stilling som revisor/revisorassistent eller tilsvarende, og det er en
klar fordel, hvis du har kendskab til E-conomic og Dataløn samt IT Revisor (tidligere Focus IT).
Du kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst, da du vil blive tildelt din egen kundeportefølje. Vi
hjælper dog hinanden med opgaverne i teamet, så vi opnår kvalitet i vort arbejde dagligt.

3-4 gode kollegaer
Du kan se frem til at blive en del af et hyggeligt miljø med attraktive personalegoder samt mulighed for at
opgradere dine kompetencer i form af kurser og efteruddannelse mv. Samtidig er der mulighed for fleksible
arbejdstider, så længe du også selv er fleksibel i spidsbelastningsperioder.
”Vi har det rigtig godt her hos os. Vi spiser ofte morgenmad sammen inden dagens opgaver, og hvis
musklerne er ømme, har vi en god massageordning på kontoret” – Henning
Er du vores nye kollega?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Henning på mobil 40 71 70 74 (også gerne aften og weekend)
eller på mail henning@revisoren.dk.
Send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til Henning på mail: henning@revisoren.dk. Materialet vil
blive behandlet fortroligt. Vi håber vores nye medarbejder kan starte hurtigst muligt.
P.S. Vi har kontor lige ved stationen i Hørve, så det er nemt at komme hertil (tog tager 20 minutter fra Holbæk).

Vi glæder os til at høre fra dig.

