Revisor søges til Dansk Revision i Viborg
På vegne af vores kunde Dansk Revision Viborg søger Randstad A/S en fagligt dygtig og engageret
revisor, som har lyst til at indgå i et uhøjtideligt revisionshus.
Om stillingen
Har du praktisk erfaring som revisor, og har du samtidig mod på nye udfordringer i dit arbejdsliv?
Kan du ligeledes følge op på en kundes behov fra start til slut, se dig selv arbejde i en lokalt
forankret virksomhed og har mod på at sætte dig ind i en spændende kundeportefølje, som går
gennem mange forskellige brancher?
Dansk Revision i Viborg søger netop nu en revisor som gerne vil indgå i deres engagerede, fagligt
dygtige samt uhøjtidelige arbejdsmiljø.
Dansk Revision i Viborg arbejder primært med små og mellemstore virksomheder og derfor vil det
være dette segment, som de fleste arbejdsopgaver vil befinde sig inden for. Du skal derfor trives
med at arbejde med denne type kunder samt finde det spændene at være med til at rådgive og
vejlede. Jobbet indebærer opgaver mm. på flere niveauer:







Revisionsopgaver på nye kunder
Revisionsopgaver på eksisterende kunder
Opstilling af regnskab
Kundemøder og afrapportering
Opsøgende arbejde ift. nye kunder
Regnskabsassistance og rådgivning herpå

Derudover vil du få ansvaret for en række forskellige og varierende rådgivningsydelser til
eksisterende kunder. Denne rådgivning indbefatter blandt andet skat, generationsskifter,
budgetter, finansiering, værdiansættelse, køb og salg af virksomheder samt rådgivning inden for
iværksætteri. Kundekontakt må derfor ikke virke fremmed for dig, og du skal helst trives i en
rådgivende funktion ift. kunderne.
Kompetence og erfaringer
Du skal være fagligt dygtig samt trives i et uformelt miljø. Du skal kunne se dig selv være med til
at udvikle og drive Dansk Revision Viborg fremad.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og gribe bolden i flere forskellige sammenhænge samt sætte
en ære i at gøre dit arbejde færdigt til tiden. Dertil skal du have lysten og viljen til at indgå i
kundedialog og følge dine kunder fra start til slut. En vis portion selvstændighed fra din side er
derfor ønskværdigt.
Derudover er du:
•
•
•
•
•

Struktureret og en god holdspiller.
Kvalitetsbevidst og trives med udfordringer og deadlines.
Pligtopfyldende og ansvarsbevidst.
Udadvendt og serviceminded.
Positivt indstillet over for kunder, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.

Du skal helst have bestået en HD eller en Cand.merc.aud, og det ses gerne, at du har min. 4 års
erfaring fra revisionsbranchen.
Der er muligheder for at udvikle sig fagligt og karrieremæssigt, hvis der er ambitioner om dette.
Det er muligt at læse til Statsautoriseret Revisor ved siden af arbejdet, hvis man skulle have
interesse i dette.

Om Dansk Revision Viborg
Omgangstonen på kontoret er forholdsvis fri og jordnær, og der er fokus på, at man skal have det
godt i jobbet. Dansk Revision Viborg er medlem af den landsdækkende kæde Dansk Revision, som
leverer serviceydelser og rådgivning af høj kvalitet inden for regnskab, revision, skat samt
konsulentbistand samtidig med, at de har et godt og uformelt arbejdsmiljø. Der er p.t. 18
medarbejdere på kontoret i Viborg.
Der lægges stor vægt på, at arbejdet, både fagligt og socialt, er levende og inspirerende. Hos
Dansk Revision Viborg tror de på, at medarbejderne er dem, som sikrer kvaliteten og fagligheden
over for kunderne.
Dansk Revision Viborg har fokus på nærvær, faglighed og engagement. Nærvær kommer til udtryk
ved afdelingernes lokale forankring. Den faglige stolthed opretholdes ved at arbejde efter de
højeste internationale standarder og derigennem skaber Dansk Revision Viborg værdi for sine
kunder. De forsøger altid at være proaktive og de involverer sig så meget, de kan i kundernes
forretning, så de kan være den bedst mulige sparringspartner.
Ansøgning og kontakt
Hvis stillingen har fanget din interesse, ansøg da venligst via denne side. Samtaler vil blive afholdt
løbende, hvorfor du anbefales at ansøge snarest.
Randstad A/S forestår rekrutteringen på vegne af Dansk Revision Viborg. Vil du vide mere om
stillingen, er du velkommen til at kontakte Manager Rasmus Heiberg på tlf. 2035 3743. Alle
henvendelser behandles fortroligt, og vi kalder løbende ind til samtale.

Randstad A/S er en del af den internationale Randstad Group, der er verdens andenstørste
udbyder af HR-løsninger. Hver dag formidler Randstad arbejde til mere end 600.000 mennesker i
hele verden. Vi har kontorer i 39 lande og er repræsenteret i såvel Europa, Nord- og Sydamerika
samt Asien. I Danmark er vi blandt de førende vikar- og rekrutteringsbureauer med fire afdelinger
fordelt over hele landet. En position vi har opnået, fordi vi som eksperter på arbejdsmarkedet
formår at matche kvalificerede kandidater med de rette jobmuligheder.
Dansk Revision er en nærværende revisionskæde med kontorer fordelt over hele Danmark. Denne
lokale tilstedeværelse tilfører vi ekstraordinær tyngde via tilknytningen til det
verdensomspændende revisorsamarbejde Geneve Group International. Det gør os i stand til at yde
kompetent revision og rådgivning, der begynder i kundens verden og bidrager til mere.

