Revisor med ambitioner til Revisionscentret i
Haderslev
Revisionscentret i Haderslev søger en revisor, som ønsker at indgå som
partner nu eller på sigt.
Kontoret i Haderslev er et stærkt og lokalt forankret revisionsselskab, der
beskæftiger 10 medarbejdere.
Kontoret indgår i et samarbejde med Revisionscentrets øvrige kontorer i
Sydjylland - Åbenrå, Sønderborg, Padborg, Tønder og Ribe – og omfatter 66
medarbejdere.
Se mere på www.revisor.dk
Har du ambitioner og et ønske om at beskæftige dig med ledelse og være
med til at sætte retningen i et lokalt forankret revisionsselskab? Så får du
her muligheden for at være toneangivende ved på sigt at indgå som partner.
Vi søger en engageret revisor, der kan bidrage til løsningen af en række opgaver
sammen med fagligt stærke kolleger (SR, CMA). Vi har brug for dig, der har en
professionel adfærd og tilgang til faget. Det er vigtigt, at du er udadvendt og finder
det naturligt at yde en nærværende og proaktiv service over for vores kunder.
Du får et selvstændigt job med ansvaret for din egen kundeportefølje, som du selv
aktivt er med til at udvikle. Du vil som potentiel partner være med til at sætte dit
præg og retningen på revisionsselskabet. Derudover bliver du et af vores ansigter
udadtil og skal deltage i aktiviteter om forretningsudvikling og markedsføring. Det er
et stort ansvar og derfor er det afgørende, at du kan skabe varige relationer og agere
professionelt. Du kommer til at servicere og rådgive SMV virksomheder.

Arbejdsdagen kan til tider være hektisk, men humor og fleksibilitet i tilrettelæggelse
af arbejdet medfører, at du vil få en udfordrende hverdag i et inspirerende
arbejdsmiljø, hvor vi vægter en balance mellem arbejde og fritid.

Din Baggrund:
Du er uddannet HD-R eller cand.merc.aud. og har mindst 5-6 års erfaring fra
revisionsbranchen med egen kundeportefølje og direkte kundekontakt. Du kan også
have din SR på plads og dermed være klar til at indgå som partner.
Du trives i en organisation med korte beslutningsveje, hvor du får muligheden for at
få ansvar og ikke mindst tage initiativ.
Du er robust og i stand til at tage beslutninger samt formidle dem ud i organisationen.
Samtidig arbejder du struktureret og organiseret.
Personligt brænder du for revision og rådgivning – og du gør det gennem praktisk
anvendelig og professionel rådgivning med fokus på kundens situation. Til det får du
brug for gode kommunikations- og indlevelsesevner.
Ønsker du at høre mere
Så kontakt Management Consultant Kjeld Thrane, BRODAL Search & Selection, på tlf.:
41 28 35 11 – eller send din ansøgning samt dit cv på thrane@brodalsearch.dk. Din
henvendelse behandles strengt fortroligt.

