Erfaren rådgiver og revisor søges
Har du erfaringen og lysten til at udøve rådgivning til selskaber og personligt drevne virksomheder?




Vil du rådgive om selskabskonstruktioner, generationsskifte, og sparre med kunderne om optimering
af deres virksomheder?
Har du mod på at tage den nyeste teknologi i anvendelse?
Vil du arbejde i moderne faciliteter med gode og kompetente kollegaer?

Arbejdsopgaver:







Rådgive om og medvirke til etablering af selskaber, omstrukturering, generationsskifte og
virksomhedsudvikling
Rådgive om skat og moms.
Intern sparring og kvalitetssikring vedrørende årsregnskaber og erklæringsopgaver
Afholde kundemøder
Udføre kundeopsøgende arbejde
Medvirke til en fortsat udvikling af Frejs arbejdsprocesser.

Du træder ind i en stilling med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Der bliver løbende tilbudt
relevant efteruddannelse.
Krav til uddannelse og erfaring:
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være Cand. Merc. Aud. eller anden højere uddannelse indenfor
økonomi og regnskab. Vi foretrækker du har erfaring fra et revisionsfirma, og det er en absolut betingelse, at
du har flere års erfaring med rådgivningsopgaver.

Som person er du udadvendt, opsøgende og tillidsvækkende både over for dine kollegaer og kunder. Du
formulerer dig godt såvel skriftligt som mundtligt. Du befinder dig godt med varierende rådgivningsopgaver
samt servicering af kunder. Vi lægger stor vægt på at du vil bidrage til faglig sparring i en afdeling, hvor der
er højt til loftet og en uhøjtidelig kommunikationsform.
Frej Revision
Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012, og har 15 medarbejdere.
Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange
forskellige brancher. Frej Revision har kontorfælleskab med Landboforeningen Gefion, som er et at landets
største rådgivningsselskaber indenfor landbrug og SMV’er. Frej Revision og Landboforeningen Gefion har et
tæt fagligt miljø, hvor der er faglig sparring at hente hos en række økonomer, jurister, skatteeksperter og
revisorer i huset. Vi arbejder i en moderne bygning med en god kantineordning. Vi tilbyder løn efter
kvalifikationer med pensionsordning og sundhedsforsikring,
Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Direktør Henrik Pedersen på 57 86 02
30 eller hpe@frejrevision.dk Du kan se mere om os på www.frejrevision.dk.
Tiltrædelse snarest men vi er villige til at vente på den rette. Send dit CV og din ansøgning til
hpe@frejrevision.dk.
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