REVISOR TIL LANDBOTHY
MED FOKUS PÅ SELSKABER OG ERHVERVSKUNDER

Vi har forrygende travlt og søger derfor en revisor. Vil du være en del af et team i vækst, og vil du både have spændende opgaver, faglig udvikling og gode kollegaer? Så er det måske dig, der er vores nye kollega.

Vi tilbyder
• Et job med store udviklingsmuligheder i et team i vækst i vores
økonomiafdeling, hvor du i et tæt samarbejde med øvrige
revisorer og økonomikonsulenter laver rådgivning og revision for
erhvervskunder.
• Daglig kundekontakt samt ansvar for egen kundeportefølje.
• Mulighed for at arbejde med alt fra bogføring, budgetudarbejdelse, social jura, strategi, løn mv.
• En spændende og udfordrende hverdag blandt 80 gode
kollegaer, der værdsætter samarbejde og godt humør.
Hvem er du
Du har en baggrund inden for økonomi, regnskab eller revision.
Du er stærk inden for regnskabserklæringer og har praktisk erfaring inden for bl.a. C5, E-conomic, Navision, Dinero mv.

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.

Du har lyst til kundekontakt og er god til at tale med mange forskellige mennesker. Du arbejder målrettet og effektivt og har sans
for detaljen. Du er en naturlig del af teamet og, du ser muligheder
frem for begrænsninger og er klar til at yde en ekstra indsats i de
perioder, der kræver det. Det er en selvfølge for dig at tage ansvar
og yde service af høj kvalitet over for både kunder, kollegaer og
samarbejdspartner.
Du kan starte den 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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