Søger nye medarbejdere
Revisor/revisorassistent søges

Revisortrainee

Vi søger en ambitiøs medarbejder, der har lyst til en
hverdag, der blandt andet byder på rådgivning, skat,
revision og kundebesøg i selskab med dygtige og kvalificerede kollegaer.

Vi tilbyder nu muligheden for, at du kan indgå i vores
stærke team og skabe din egen karrierevej hvor du har
mulighed for at indfri dine ambitioner og drømme indenfor en bred vifte af de arbejdsopgaver som er vores
kernekompetence, revision, rådgivning og skattemæssig assistance.

Arbejdsformen er en veksling mellem individuelle arbejdsopgaver og teambaserede arbejdsopgaver, og du
vil blive involveret i en bred vifte af revision og rådgivningsopgaver med tilhørende kundekontakt.
Uanset hvilket erfaringsniveau- og uddannelsesniveau
du er på nu, kan vi give dig de udfordringer du søger.

Til et uddannelsesforløb hos Bornholms Revision A/S
søger vi en smilende, initiativrig og ambitiøs person der
har lyst til en spændende uddannelse hvor praktisk erfaring i kombination med teoretisk uddannelse vil være
med til at klæde dig på og udvikle dig til at blive en dygtig revisor og rådgiver.

Vi forestiller os:

Vi forestiller os:

• at du har erfaring med vores kernekompetence

som er revision, regnskabsudarbejdelse og
rådgivning eventuelt med erfaring fra et revisionskontor.
• at du er faglig kompetent og ansvarsfuld
• at du er serviceminded og udadvendt med et smil
på læben.
• at du er god til at bevare overblikket, er initiativrig
og har lyst til at arbejde med mennesker.

• at du har interesse for tal og økonomi, har revisor-dna og har lyst til at videreuddanne dig.
• at du kan tænke tværfagligt og har talforståelse ud
over gennemsnittet. Du er klar til at lære at varetage
regnskabs-, bogførings-, skatte- samt generelle ad
hoc-opgaver.
• at du har gode formuleringsevner mundtligt og
skriftligt og kan lide at strukturere og dokumentere
data.
• at du er en glad og smilende person, der har mod på
og lyst til at lære nyt og tage ansvar.

Vi tilbyder:

Vi tilbyder:

• Mulighed for faglig og personlig udvikling
• Mulighed for videreuddannelse
• Kundekontakt og ansvar
• Lønpakke der forhandles efter kvalifikationer
• Fællesskab og plads til den enkelte

• En solid uddannelse i et fag med gode karrieremuligheder
• Betalt studie, bøger og laptop
• Tidlig kundekontakt og ansvar
• Løbende coaching og opfølgning på udvikling
• Fællesskab og plads til den enkelte
Du får meget hos os, men vi kræver også en del og det
vil være en stejl læringskurve der venter dig.

Om os
Bornholms Revision A/S er en virksomhed, som leverer rådgivning og serviceydelser inden for revision, regnskab,
skat, finansielle ydelser samt konsulentbistand.
Vi er en virksomhed, der har meget fokus på en fri omgangstone og ”frihed under ansvar”. Vi går meget op i medarbejdervelfærd og arbejdsglæde, og du kan mærke en glæde og en faglig stolthed overalt i virksomheden.

Ansøgninger bedes sendt til:
Bornholms Revision A/S Tornegade 4, 1, 3700 Rønne eller på mail til mail@bornholmsrevision.dk
Vi venter gerne på den rette og vil løbende holde ansættelsessamtaler.
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