Revisorelever
- mangler du en elevplads i en spændende revisor virksomhed?
Søger du en elevplads, hvor du kan få lov til i løbet af din uddannelse, at få et bredt kendskab til arbejdsopgaverne på
et revisorkontor, såsom kontering, opgørelse af moms og afgifter, udarbejdelse af skatteregnskaber og årsrapporter
m.m.? Vil du være en del af den grønne omstilling, der sikrer arbejdspladser i fremtiden og skabe værdi for kunderne?
Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor du efter dit elevforløb har mulighed for fastansættelse?
Så skal du arbejde hos os i Landbrugsrådgivning Syd og Den Grønne Revisor. Vi arbejder både med landbrugskunder
og andre erhverv, så du får rig mulighed for at få erfaring med en bred kundeskare. Vi kan tilbyde dig et spændende
2-årig elevforløb, med efterfølgende mulighed for ansættelse som revisorassistent. Du bliver en del af en stærk faglig
familie, der tæller over 100 nye kollegaer og hvor vi er igang med at digitalisere bogføringen.
Vi har kontorer i 6 byer i Region Syddanmark: Varde, Løgumkloster, Vejle, Ry, Odense og Svendborg. Som revisorelev får du plads på vores Løgumkloster kontor.
Personprofil:
- du afslutter din HHX, Finansøkonom eller tilsvarende uddannelse i 2022 med et godt resultat.
- du er udadvendt og har let ved at komme i kontakt med andre mennesker.
- du er serviceminded og er fuld af godt humør og gå-på mod.
- du arbejder struktureret med dine opgaver og har en god sans for orden.
Vi kan tilbyde dig:
- et spændende uddannelsesforløb og karriereforløb under hele uddannelsen.
- hands-on på selvstændige arbejdsopgaver så du er med til at præge din egen hverdag.
- gode muligheder for at få efterfølgende fastansættelse.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Helle Rønning på tlf. 73742073 /
her@lrs.dk eller revisor Henning Pedersen på tlf. 73742052 / hep@lrs.dk
Send din ansøgning og dit CV mærket ”Revisor elev” til jobs@lrs.dk senest 16. januar 2022.

