VKST Revision søger service mindet og kundeorienteret revisorassistent til
Sorø
VKST Revision og er et kompetencefyldt selskab, hvor alle medarbejdere har mange års erfaring med
revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher. VKST Revision samarbejder
med VKST, der er blandt de ledende rådgivningsvirksomheder inden for landbrugs- og
fødevareproduktionen.
Som revisorassistent får du ansvaret for din egen kundeportefølje, der vil bestå af små og mellemstore
virksomheder. Du vil indgå i en afdeling på 15 personer med forskellig baggrund. Du vil få opgaver, som
passer til dit niveau, og du vil få en høj grad af ansvar for selvstændig opgaveløsning. Samtidig indgår dine
kolleger i afdelingen i et fantastisk samarbejde, hvor alle hjælper hinanden. Endvidere vil du få gode
muligheder for at præge stillingen og processerne for, hvordan dine opgaver udføres.
Dine opgaver:

•
•
•
•

Ansvar for egen portefølje af kunder
Bogføring og udarbejdelse af regnskaber for henholdsvis private og erhvervsdrivende selskaber
Udarbejdelse af løn i Danløn
Ad hoc

Det er et krav, at du allerede arbejder med:

•
•

Economic
CaseWare

Kendskab til andre økonomisystemer er en fordel.
Om dig:

Du er revisoruddannet med nogle år erfaring, men det gør ikke noget, hvis du er nyuddannet med erfaring
fra studiejobs. Du skal som minimum kunne dine bogførings og regnskabstermer. Som person er du
selvstændig, stabil og loyal. Du har en fleksibel tilgang til dine arbejdsopgaver og er god til at overskue
mange kunder, som du også i dagligdagen er sparringspartner for.
Herudover er du kvalitetsbevidst og sætter en ære i at levere dit arbejde til tiden og i høj kvalitet. Det er
vigtigt, at du trives med at tale med mange forskellige kunder hver dag.
En del af et team:

Lyder denne stilling interessant og kan du se din fremtidig personlige udvikling sammen med os VKST
Revision, så glæder vi os til at modtage din ansøgning. Ansøgningen sendes til inl@vkst-revision.dk.
Ansøgningsfrist den 30. november 2018.
Ansættelse gerne hurtigst muligt og senest 1. februar 2019. Vi vurderer løbende indkomne ansøgninger og
indkalder gerne kandidater til samtale før ansøgningsfristen.
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig hos afdelingsleder Inga Larsen på 57 86 02 49 eller
mail inl@vkst-revision.dk.
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