Har du erfaring med revision, og vil du have din egen
kundeportefølje?
Dansk Revision, Holbæk
Har du solid erfaring med revision, og kunne du tænke dig at være med til at gøre økonomi enkel og
forståelig for vores kunder?
Hos Dansk Revision kommer din kvalitetsbevidste arbejdstilgang for alvor til sin ret, når du omsætter tal til
handling for små og mellemstore virksomheder.
Velkommen indenfor hos Dansk Revision
Dansk Revision er ejet af partnere på de enkelte kontorer. Dermed kan vi drage fordel af både den lokale
forankring og kendskabet til det lokale erhvervsliv og af samarbejdet mellem fagligt kompetente ejere og
medarbejdere i Dansk Revision.
Vores mål er at tilføre virksomheder størst mulig værdi og udbytte gennem løbende økonomisk rådgivning.
Det er her, at du kommer ind i billedet.
Formidl tal og lav regnskaber og budgetter
Dit primære fokus er at hjælpe virksomheder med at forstå deres egen virksomhed – og tallene bag. Her får
du ansvar for din egen portefølje af kunder, som du er i løbende dialog med, når du bl.a.:




foretager revision og gennemgår regnskaber
udarbejder og opstiller års- og perioderegnskaber
udformer skattemæssige opgørelser for hovedaktionærer.

Alt efter opgaven og dine kompetencer arbejder du i team med en eller flere af dine 30 kolleger.
Familiært og socialt arbejdsmiljø
Du får i alt 30 gode og loyale kolleger fordelt på vores lokationer i hhv. Herlev, Nykøbing og på din nye
arbejdsplads i Holbæk, hvor vi arbejder i moderne IT-systemer. Alt efter dine ønsker og kompetencer tilbyder
vi også forskellige kurser.
Herudover tilbyder vi en attraktiv lønpakke med pension, en god kantineordning og så tror vi på en sund
balance mellem arbejde og fritid og tager hensyn begge veje.
Ekstrovert og detaljeorienteret medarbejder





Du har 4 års erfaring eller mere, hvor du har arbejdet med revision.
Du er engageret, grundig og trives med at arbejde i teams.
Du sætter en ære i at pleje dine kunderelationer og skabe værdi og resultater.
Du er stabil og kan se dig selv være hos os i mange år.

Er du vores nye kollega?
Så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til holbaek@danskrevision.dk. Vi behandler ansøgninger og
kalder til samtaler løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Maj-Britt Thrane
på 59 45 48 17.

Vi ser frem til at høre fra dig.

