Statsautoriseret revisor – kommende partner

Som en del af vores fortsatte ambition om at udvikle og vækste vores revisionsfirma søger vi en
statsautoriseret revisor, der efter kort tids ansættelse har mulighed for at blive tilbudt partnerskab i
virksomheden.
Kallermann Revision A/S er etableret i 2001 og er i dag en ”full service” revisionsvirksomhed med 28
engagerede medarbejdere, hvoraf 3 er statsautoriserede revisorer. Vi er beliggende i Helsingør i omgivelser,
der ikke kan matches af nogen andre virksomheder.
Hovedparten af vores kunder er beliggende i København og Nordsjælland og er ejerledede virksomheder.
Internationalt er Kallermann Revision medlem af Morison KSi, et globalt netværk af uafhængige,
internationalt anerkendte revisionsfirmaer og advokatfirmaer.
Hos Kallermann Revision arbejder vi hovedsagelig med rygraden i dansk erhvervsliv - nemlig de små og
mellemstore virksomheder. 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.
Vores værdier er bundet op på faglig kompetence, langsigtede relationer, engagement og ansvarlighed. Som
kommende statsautoriseret revisor hos Kallermann Revision er det vigtigt, at du matcher os både fagligt og
socialt.
Kvalifikationer og kompetencer
•
•
•
•
•
•
•

Du er statsautoriseret revisor med en god portion erfaring fra revision og rådgivning af små og
mellemstore ejerledede virksomheder
Du er samarbejdsorienteret, og at du evner at knytte nære og tillidsfulde kunderelationer
Du arbejder målrettet, effektivt, har sans for detaljen samt vægter kvalitet højt i dit daglige virke
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

Vi tilbyder
Vi tilbyder en udfordrende stilling i et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor du udover sædvanlige arbejdsopgaver for
en statsautoriseret revisor, har mulighed for at anvende både dine lederegenskaber fagligt og socialt samt
deltage i arbejdet med at videreføre den igangsatte digitale transformation af virksomhedens processer og
værktøjer.
Som revisor og rådgiver hos Kallermann Revision bliver du en del af et dynamisk team med høj faglighed og
sparring fra dygtige kollegaer. Du vil være kundeansvarlig for din egen kundeportefølje samt ansvarlig for
løbende at udvikle din kundeportefølje.
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. Du vil blive en del af virksomhedens
ledergruppe, der består af virksomhedens partnere og udvalgte erfarne medarbejdere, og dermed en naturlig
del af beslutningsprocesserne i Kallermann Revision.

----- xxx -----

Såfremt din profil passer på ovenstående eller du har uddybende spørgsmål til stillingen, så er du naturligvis
velkommen til at kontakte os.
Peter Kallermann står til rådighed for besvarelse af spørgsmål til stillingen og varetager drøftelser af
ansættelsesforhold m.v. Du kan kontakte Peter på nedenstående:

Peter Kallermann
mail: pk@kallermann.dk
tlf.nr.: 4925 0023

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dit CV.

