REVISOR TIL LANDBOTHY
MED SPECIALE I LANDBRUG

Er du revisor og søger nye udfordringer? Vil du arbejde med din egen kundeportefølje og brænder du for at gøre en
forskel for dine kunder? Så er det måske dig, der er vores nye kollega.

Jobbet
Som revisor hos LandboThy vil du være en del af økonomiafdelingen, hvor du har selvstændigt ansvar for egen kundeportefølje i
samarbejde med den kundeansvarlige revisor. Du vil udføre regnskabsarbejde for en gruppe af primært landbrugskunder, herunder
bogføring, afstemninger og momsopgørelser samt udarbejdelse af
skatteregnskaber og årsrapporter.
Hos LandboThy får du store udviklingsmuligheder samt en
spændende og udfordrende hverdag blandt 80 gode kollegaer, der
værdsætter samarbejde og godt humør.

Kickstart din karriere
Vi har fokus på at udvikle den enkelte medarbejder, her er frihed
under ansvar, gode muligheder for relevant videreuddannelse og
masser af personalegoder. Hos os er medarbejderen i centrum!
Sådan søger du
Er du vores nye revisor? Så send din ansøgning og CV til job@
landbothy.dk senest d. 12. maj 2019.
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte Margit Galsgård telefon 9618 5744 eller
mg@landbothy.dk.

Hvem er du
Du har en baggrund inden for økonomi, regnskab eller revision
kombineret med praktisk erfaring inden for bl.a. Ø90 og landbrugsregnskaber.
Du er struktureret og effektiv og kan lide at tænke nye, digitale
veje ind i din arbejdsdag. Du er imødekommende og god til at
kommunikere både mundtligt og skriftligt og vant til kundekontakt. Du brænder for at gøre en forskel i dit arbejde og for dine
kunder, og du er klar til at yde en ekstra indsats i travle perioder.
Du kan starte 1. august eller efter aftale.

LandboThy er en moderne rådgivningsvirksomhed med 80 ansatte, der har
til huse i Videncenter Thy-Mors. Her mødes innovation og erfaring til gavn
for vores kunder og medlemmer inden for landbrug og andre erhverv.
Læs mere på www.landbothy.dk
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