PwC søger erfarne revisorer til Trekantområdet
Skab succes. Også for dig selv
Brænder du også for at skabe succes sammen med andre? Så søg ind hos
PwC. Her vil du naturligt udvikle dig, når du dagligt sparrer med højt
kvalificerede kolleger, møder spændende og udfordrende kunder og får masser
af erfaring.
Vi søger fagligt kompetente revisorer, der ønsker at være en del af holdet på
vores kontor i Trekantområdet. Vi er toneangivende, når det handler om at
omsætte den faglige viden til effektiv revision og rådgivning. Vi er
markedsledende inden for en række brancher.
Stillingen som revisor i Trekantområdet indebærer blandt andet
•
•
•
•

Deltagelse i teams og ledelse af revisionsopgaver.
Medansvar for opgavestyring i henhold til proces og økonomi.
Kundekontakt i form af kommunikation med økonomiafdeling og ledelse.
Assistance med diverse rådgivningsopgaver inden for revision, regnskab
og skat mv.

Vi forventer, at:
•
•
•
•
•
•

Du har minimum 3 års praktisk erfaring fra revisorfaget.
Din uddannelsesbaggrund er HD i regnskab, eller du er ved at færdiggøre
din HD.
Rådgivning og et højt serviceniveau over for kunderne falder naturligt for
dig.
Du er ambitiøs, udadvendt og fagligt nysgerrig.
Du har lyst til at arbejde i en større organisation, hvor samarbejde og
udvikling er nøgleordene.
Du har forståelse for, at deadlines skal overholdes.

Vi tilbyder
Hos os får du en dynamisk hverdag på en professionel og spændende
arbejdsplads. På vores kontor i Trekantområdet vil du blive en del af et team
på ca. 100 dygtige medarbejdere. Du vil få mulighed for at arbejde på en lang
række spændende kunder, og arbejdsopgaverne vil variere, så der er mulighed
for, at jobindholdet kan udvikle sig i takt med dine ønsker til faglig og
personlig udvikling. Du vil, som en naturlig del af dit job, få mulighed for at
uddanne dig med henblik på at forøge dine kompetencer inden for dine
arbejdsområder og opnå dine mål.
Arbejdsformen er teambaseret, og du vil blive involveret i en bred vifte af
revisions- og rådgivningsopgaver med tilhørende kundekontakt. Vores
dagligdag er præget af en afveksling mellem kendte tilbagevendende opgaver
og helt nye opgaver. Arbejdsdagen kan til tider være hektisk, men humor og
fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet gør sammen med spændende
arbejdsopgaver, at du vil få en udfordrende hverdag i et inspirerende
arbejdsmiljø.
Ønsker du at høre mere
Så kontakt managin partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092
7123 – eller send dit cv på brodal@brodalsearch.dk. Din henvendelse
behandles strengt fortroligt.

