Revisorelev med vilje
Er du motiveret af at lære nyt? Vil du gerne udforske en spændende verden indenfor revision, regnskab og
rådgivning? Så er det måske dig vi søger hos RevisorGården.
Vi stræber hver dag for at levere de bedste ydelser og service til vores kunder. Derfor er det helt essentielt
for os at du er servicemindet og klar til at gøre en forskel for vores kunder. Vi er præget af frihed under
ansvar, men du skal ikke fortvivle – du får en erfaren revisor som din sparringspartner.
Vi er et mindre revisionsfirma med mange spændende opgaver og p.t. 19 ansatte fordelt på forskellige
alderstrin og anciennitet. Vi sætter pris på et godt fagligt miljø, samtidig med at vi hygger os i hinandens
selskab. Vi har store planer for fremtiden og ser dig som en vigtig brik i den plan. Arbejdsopgaverne er
alsidige og vil omfatte bogføring, regnskab, revision og rådgivning. Tempoet afhænger af dig – vi har
opgaverne klar!
RevisorGården tilbyder:
 Et alsidigt og udadvendt job med kundekontakt
 God uddannelse indenfor regnskab, revision og skat
 Gode vilkår til studier
 Velkvalificerede og uformelle kollegaer
 Ansættelse: 15. august 2021
Vi er medlem af Kreston Danmark, som er et stort netværk af revisionsvirksomheder i Danmark. Kreston
tilbyder uddannelser og kurser, så du får mulighed for at uddanne dig sideløbende med andre
jævnaldrende.
RevisorGården forventer:
 At du har bestået HHX, STX eller finansøkonom senest sommeren 2021.
 Engageret, servicemindet og tager ansvar
 At du brænder for at blive revisor
 At du er it-minded og interesserer dig for digitalisering
 Du vil gøre en forskel og sætte din personlighed i spil overfor kunder og kollegaer
Hvis du er interesseret, så ring til statsautoriseret revisor Morten Lund Wilhelmsen på 5944 6577 og hør
mere om jobbet eller endnu bedre send en ansøgning vedlagt CV, eksamenspapirer og relevante udtalelser
til: job@rgh.dk
I emnefeltet bedes du skrive ”Revisorelev 2021”
Ansøgningsfrist: Løbende, vi forventer dog at have ansat vores nye elev inden 1. juni 2021.

