
 

 

Revisor til Grønlands Revisionskontor 

Grønlands Revisionskontor A/S er et statsautoriseret revisionsselskab med ni ansatte, 

heraf to statsautoriserede revisorer. Kontoret har domicil i Nuuk.  

Indtil 1. oktober 2005 var kontoret 100% ejet af PricewaterhouseCoopers. Herefter er 

kontoret lokalt ejet af selskabets to statsautoriserede revisorer og er samtidig 

tilknyttet PricewaterhouseCoopers som corresponding office. Dette betyder, at vi er 
det foretrukne kontor til løsning af opgaver i Grønland for PricewaterhouseCoopers 

klienter i udlandet. 

Vi betjener et bredt udsnit af det grønlandske erhvervsliv, fortrinsvist inden for den 

private sektor. 

Vores ydelser spænder vidt fra bogføring, regnskabsudarbejdelse, revision 

og rådgivning inden for skat, omstrukturering, generationsskifte og økonomiske 

forhold i øvrigt. 

Se mere på www.revisor.gl 

 

Som revisor på Grønlands Revisionskontor venter der dig en oplevelse 

for livet samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.  

 

SOM REVISOR  

i Grønland har du mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en oplevelse 

for livet. Det faglige niveau i Grønland er på højde med Danmark og der er 

muligheder for videreførelse af dine studier (HD og CMA). 

Som revisor i Grønlands Revisionskontor får du hurtigt et ansvar for egen 

kundeportefølje og får mulighed for at deltage i teamet på de større kunder – typisk 

sammen med PWC i Danmark. 

http://www.revisor.gl/


Klienterne udgør et bredt udsnit af det grønlandske erhvervsliv med 

entreprenørvirksomheder, handelsvirksomheder, IT virksomheder, større trawlere 

m.v. 

Din baggrund 

Vi forestiller os, at du har  

• Minimum 4-5 års erfaring som revisor 

• En uddannelsesbaggrund som HD i regnskab, eller du er ved at færdiggøre din 

HD.  

• En serviceminded tilgang til kunderne og er vant til at levere et højt niveau.   

• Forståelse for, at deadlines skal overholdes.  

Som person 

Er du fokuseret og resultatorienteret. Du har gode kommunikationsevner og altid øje 

for både helheden og detaljen. 

 

Du er holdspiller og drevet af at arbejde mod et fælles mål. Du får mulighed for at 
sparre med kollegerne, men det er afgørende, at du er selvkørende, arbejder 

struktureret og trives med at tage personligt ansvar for dine ting. 

Du tilbydes 

et spændende job i en virksomhed i udvikling. 

Ansættelse er for minimum 2-3 år og forhandles individuelt. Vi betaler dine 

rejseomkostninger for dig og din eventuelle samlever. Ligeledes stiller vi bolig til 

rådighed i hele ansættelsesperioden. Der ydes endvidere en årlig ferierejse Grønland - 

Danmark t/r. 

Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer. 

I fritiden er der rige muligheder for at dyrke naturskønne interesser som skisport, 

sejlads, fiskeri, jagt, naturskønne vandreture. Byen Nuuk byder på såvel caféliv, 

kulturhus, biograf og sport i alle genrer. 

Skatterne i Grønland er væsentligt lavere end i Danmark. 

Ønsker du at høre mere 

Så kontakt Managing partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på telefon 

3092 7123  

Send din ansøgning og dit cv snarest muligt til brodal@brodalsearch.dk.  

Din henvendelse behandles strengt fortroligt.  
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