Revisor HD / registreret / statsautoriseret revisor
RR Revision søger erfaren revisor med en stærk faglig profil.
Som revisor hos os får du en spændende hverdag. Vi søger en revisor med erfaring og gode menneskelige egenskaber,
der er i stand til at forstå vore kunders forretning.
På kontoret er vi 15 medarbejdere. Vi lægger vægt på et godt socialt miljø, hvor sammenhold, faglig sparring og godt
humør er vigtige elementer.
Vi forventer, at du:
• har erfaring med direkte kundekontakt
• har evnen til at servicere kunderne, alt efter kundernes individuelle og aktuelle behov
• har ”gnisten” til at se nye veje og finde mulighederne
• har ”rådgivningsevner” og viljen til at videreudvikle dig
• har ”selvstændigheds-genet” og ønsket om at ville noget selv
• er tillidsvækkende og ambitiøs
• er interesseret i at tage ansvar og gå forrest
Vi tilbyder:
• et godt arbejdsmiljø i frie omgivelse
• et godt samarbejde med de øvrige medarbejdere
• et udfordrende og varierende job, med opgaver indenfor revision og rådgivning
• en god balance mellem arbejde og fritid
• en konkurrencedygtig lønpakke
• mange positive og fagligt stærke kollegaer
• løbende videreuddannelse
• stillingen vil have et fair niveau af overarbejde i statusperioden som afspadseres hen over efteråret. Vi
prioriterer en arbejdsplads så der er plads til fritid og familie.
Vi har:
• god organisation
• et godt samarbejde med de lokale advokater, pengeinstitutter m.v.
• behov for flere medarbejdere bl.a. på grund af kundetilgang
Du får muligheden:
• for at udvikle samarbejdet med de lokale pengeinstitutter, eksisterende og nye kunder
• for at være medbestemmende i et veletableret firma
Din ansøgning vil selvfølgelige blive behandlet fortroligt.
Ansøgning bedes indeholde CV og relevante eksamenspapirer og sendes inden 9. august 2019 til:
RR Revision
Benny Jakobsen
Vandværksvej 14
9800 Hjørring
Att.: Benny Jakobsen (personlig mail: bennyj@rrbj.dk)

