BRANDT Revision & Rådgivning søger dygtig revisor HD

Vi er stærke i personlig kundebetjening – er du?
BRANDT er det oplagte valg for virksomheder, der har brug for engageret, professionel rådgivning fra et revisionsfirma, som lægger vægt på at formidle høj faglig viden med personlighed og nærvær.
Du kan gøre en forskel hos kunden gennem DIN personlighed. Du får kontakt til komplekse og spændende kunder samt sparring med
kolleger med et stærk fagligt fundament. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejde og ’fritid’.
Hos BRANDT i Fredericia arbejder vores kompetente medarbejdere med alle kundetyper uanset størrelse og branche. Vi er især stærkt
repræsenterede inden for håndværkerbranchen, autobranchen, ejendomsbranchen samt entreprenørbranchen mm.

Vi har brug for en ny kollega, og leder efter en revisor HD med erfaring i branchen.

-

Er fagligt velfunderede og interesserede i at lære
nyt
Sætter kvaliteten i højsæde
Er glade for at arbejde selvstændigt
Er i stand til at skabe gode relationer til kunder og
kolleger
Er gode til at kommunikere med andre mennesker
Arbejder struktureret og i perioder er i stand til at
have mange bolde i luften

I samarbejde med engagerede og kompetente kolleger vil
du komme til at arbejde med en række spændende opgaver som:
Revision og regnskabsopgaver for din egen gruppe af kunder blandt vores mindre og mellemstore
virksomheder samt medvirke i løsningen af større
opgaver
Bogføring og afstemninger
Budgetter
Skattemæssige opgørelser
Review af regnskaber

I Fredericia afdelingen har vi en god balance mellem erfarne og relativt nyuddannede revisorer. Det giver os en god
dynamik og skaber grobund for værdifuld vidensdeling og
erfaringsbaseret kompetenceudvikling i afdelingen.
Du kommer til at indgå i et team af erfarne kolleger, som
brænder for at opbygge resultater, forretningsmæssigudvikling og stærke relationer til vores kunder.
Vi arbejder i et uhøjtideligt miljø, og vi tror på, at dialogen
og nærheden til kunderne er et væsentligt element i at
kunne levere præcist de løsninger og særlige nuancer, der
matcher kundens individuelle behov. Vi yder 360 graders
rådgivning!
Med vore 11 afdelinger og ca. 200 medarbejdere hører
BRANDT til i top 10 blandt Danmarks førende revisionsfirmaer. Vi har et kontinuerligt fokus på at udvikle os både
som organisation og på individniveau.
BRANDT er del af Revisorgruppen Danmark samt det internationale Moore Stephens samarbejde. Dette giver os et
stærkt netværk af de bedste jurister, økonomer og IT folk at
trække på i vores opgaveløsning.

Carsten Pedersen
Statsautoriseret revisor & Partner

Mail: CP@brandtrevision.dk
Telefon: 76 20 13 90
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