Revisor med 1-2 års erfaring
Har du mod på nye udfordringer og
søger du faglig udvikling, varierede
og alsidige arbejdsopgaver samt en
afstemt balance mellem arbejdsliv
og fritid? Så har vi rammerne til at
udfylde dine ambitioner.
Hos Kallermann Revision arbejder vi
hovedsagelig med rygraden i dansk
erhvervsliv - nemlig de små og
mellemstore virksomheder.
Vores værdier er bundet op på faglig
kompetence, langsigtede relationer,
engagement og ansvarlighed. Som
kommende medarbejder i
Kallermann Revision er det vigtigt,
at du matcher os både fagligt og
socialt. Gennem faglige
udfordringer, grundig oplæring og et
veltilrettelagt karriereprogram bliver
du klædt på til at gøre en forskel.
Din faglighed og dine kompetencer
er afgørende for at imødekomme
vores kunders behov. Mindst lige så
vigtig er din evne til at opbygge
stærke relationer til kunder og
kolleger.
Vi sætter en dyd i at møde vores
kunder i øjenhøjde, hvorfor det er
vigtigt at du trives med de faglige
udfordringer og brænder for at
skabe størst mulig værdi for vores
kunder. Hos Kallermann Revision
arbejder vi hårdt for at være den
bedste sparringspartner for vores
kunder.
Hos Kallermann Revision vægter vi
balance mellem arbejdsliv og
privatliv meget højt, da motivation,
engagement og arbejdsmæssig

succes bedst skabes ved at give
plads til andre oplevelser og
erfaringer uden for arbejdet.
Med en uddannelse som revisor i
baghånden kan du læse og forstå
finansiel rapportering, herunder blive
bevist om hvordan en virksomhed
hænger sammen bag tal og
resultater. Du lærer at analysere,
vurdere og rådgive samtidig med, at
du får en attraktiv viden og ikke
mindst praktiske erfaringer, der
stiller dig i en god position til resten
af din karriere.
Primære opgaver








Revision og review af
årsregnskaber for en bredt
sammensat kundekreds
Udarbejdelse og opstilling af
års- og perioderegnskaber
Skattemæssige opgørelser
for selskaber, personlig
virksomhed og
hovedaktionærer
Rådgivningsopgaver
tilpasset dit erfarings- og
uddannelsesniveau
Sparring og videndeling
med kolleger
Direkte kundekontakt og
opbygning af langvarige
kunderelationer

Faglige kompetencer



Du er i gang med HD 1.
eller 2. del, eller i gang med
CMA
Du planlægger og løser
opgaver i forhold til de
tildelte arbejdsopgaver

Personlige kompetencer












Vi lægger vægt på, at du er
samarbejdsorienteret, og at
du evner at knytte nære og
tillidsfulde kunderelationer
Fagligt nysgerrig og
opsøgende i forhold til at
erhverve ny viden og
kompetencer
Tænker i udvikling for
kunden, for Kallermann
Revision og for dig selv
Arbejder struktureret og
analytisk og overholder
deadlines
God til at kommunikere og
skabe relationer i
samarbejdet med forskellige
mennesker
Kan lide at blive udfordret
og søger selvstændigt
løsninger på
problemstillinger.
Herudover lægget vi vægt
på, at du arbejder målrettet
og effektivt og har sans for
detaljen.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en udfordrende stilling i et
fleksibelt arbejdsmiljø, hvor du
sammen med dine kollegaer får
ene- og medansvar for en udvalgt
kundeportefølje. Du bliver ansvarlig
for selvstændig opgaveløsning og
refererer som udgangspunkt direkte
til en enten en mentor eller med en
partner. Samtidigt bliver du
sparringspartner for vores trainees
samt tovholder for mindre opgaver. I
takt med din udvikling vil du få flere
og mere komplekse opgaver.

Du vil opleve et inspirerende fagligt
miljø og mulighed for at
videreuddannelse gennem
afvekslende arbejdsopgaver og
sparring med partnerne.
Du bliver del af en organisation,
hvor medarbejdertrivsel har høj
prioritet, og hvor omgangstonen er
åben og ærlig med respekt for
hinandens forskelligheder og
styrker. Vi arbejder i en flad
organisation, med let adgang til
beslutningstagerne, og du vil få en
hverdag, som du i stor udstrækning
selv er med til at præge.
----- xxx ----Såfremt din profil passer på
ovenstående eller du har uddybende
spørgsmål til stillingen, så er du
naturligvis velkommen til at kontakte
os.
Iben Sundgaard Bryan-Lund står til
rådighed for besvarelse af
spørgsmål til stillingen og varetager
drøftelser af ansættelsesforhold m.v.
Du kan kontakte Iben på
nedenstående:

Iben Sundgaard Bryan-Lund
mail: ibl@kallermann.dk
tlf.nr.: 4925 0035

Vi glæder os til at modtage din
ansøgning og dit CV. Vi gør
opmærksom på, at ansøgningerne
vil blive behandlet løbende.
Tiltrædelse er snarest eller efter
aftale.

