PwC søger Revisorer til Århus
PwC i Århus oplever en kraftig efterspørgsel efter deres ydelser og har brug for
nye gode kolleger til deres team, som ønsker at udvikle sig fagligt sammen
med både engagerede og dygtige kolleger.
Du vil indgå i teams i betjeningen af vores mellemstore klienter, som ofte er
dansk baserede koncerner med internationale aktiviteter. Hovedvægten af
arbejdet vil være revision og projektstyrring af vores større revisioner, hvor du
vil arbejde som manager eller lige under manageren på større sager.
Vores interne samarbejde er præget af tillid og humor, så vi i en travl hverdag
også har det sjovt. I Aarhus sidder vi 130 revisorer fordelt på forskellige
segmenter.
Vores dagligdag er præget af en god balance mellem kendte opgaver og helt
nye opgaver. Arbejdsdagen kan til tider være hektisk, men humor og
fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet gør, at du vil få en udfordrende
hverdag i et afslappet, men også ambitiøst arbejdsmiljø, med dygtige kolleger,
du kan sparre med. Der vil være mulighed for et væsentligt omfang af
specialist og branchefokusering.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. kunne omfatte:
•

Revisions- og assistanceopgaver samt ledelse af teams

•

Coaching af yngre revisionsmedarbejdere og review af deres arbejde

•

Ansvar for opgavestyring (proces og økonomi)

•

Direkte kommunikation med økonomiafdelinger og ledelse hos kunder

•

Assistance med diverse rådgivningsopgaver inden for revision, regnskab
og skat

•

Skat for selskaber og personlig drevne virksomheder

Vores krav er lige så store som dine
Vi forventer at:
•

Du er i gang med eller har afsluttet relevant uddannelse, såsom HD/CMA

•

Du er ambitiøs, udadvendt og fagligt nysgerrig

•

Du trives i et miljø, hvor der er høje forventninger til kvaliteten af dit
arbejde

•

Du har lyst til at arbejde i en større organisation, hvor samarbejde og
udvikling er nøgleordene

Personligt brænder du for revision og rådgivning – og du gør det gennem
praktisk anvendelig og professionel rådgivning med fokus på kundens
situation. Til det arbejde får du brug for gode kommunikations- og
indlevelsesevner. Samtidig ser du frem til at indgå i et ambitiøst og fokuseret
team, hvor humor og uformel omgangstone bidrager til et stærkt samarbejde
og en sjov hverdag.

Ønsker du at høre mere
Så kontakt managin partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092
7123 – eller send din ansøgning samt dit cv på brodal@brodalsearch.dk. Din
henvendelse behandles strengt fortroligt.

