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Stilling som revisor til revisionshus på Sjælland 
  
Revisor med minimum 2-4 års erfaring søges til revisionshus beliggende Sjælland, med 45 km syd for København. 
Du bliver en del af et hus med 4 partnere og 24 kolleger.   
  
Et par nøgleord omkring din baggrund er  

• Du har 2-4 års erfaring i faget og du kan dit håndværk. Du har fornemmelsen og forståelsen for 
sammenhængen i regnskabet  

• Du har læst HD 1. del og i gang med 2. del eller evt. færdig hermed  

• Der er ikke noget krav om en cand. Merc. Aud – ej heller et krav om, at du på et tidspunkt skal tage en 
cand. Merc. Aud, men ønsker du vil du blive støttet heri  

  
Opgaverne vil typisk være  

• Fokus på ejer ledede virksomheder, personer og selskaber  

• Du kommer i en vis udstrækning ud til kunder, påregn at fordelingen er 20% ude og 80% på kontoret  

• Der vil være et samarbejde med kolleger, hvor der typisk er grupper på max. 2-3 kolleger, som du 
arbejder tæt sammen med  

• Du vil som udgangspunkt ikke komme til at arbejde med decideret bogføringsopgaver, men du skal 
naturligvis have det i værktøjskassen. Der kan også være perioder, hvor du skal give en hånd hermed hvis 
brug herfor. Et estimat er, at der max. vil være 5% bogføring  
• Har du indsigt og interesse for andelsboligforeninger er det fint, da det er et område der vækster. Det 
vil også være en fordel da du kan hjælpe ved sygdom og ferier   

  
Som person  

• Du ser det som en helt naturlig del at du arbejder selvstændigt  

• Som person bliver du ikke distraheret af andre  

• Du fungerer godt med dine kolleger og trives med opgaver der også skal løses med dine kolleger i et 
samarbejde  

• Kan du nikke genkendende til, at du tilgår dine arbejdsopgaver på en praktisk og logisk måde   

• Du har fokus på opgaven  

• Du anses som værende samvittighedsfuld i forhold til dine arbejdsopgaver og du bekymrer dig om 
orden og detaljerne  

• Du anerkender de værdier der er  

• Du overholder de procedurer der er nedfældet  

• Ved de udfordringer der måtte være, er du ikke en der bekymrer dig og du bliver ikke afskrækket heraf  
  
Systemer  

• Caseware  

• Karnov  

• Skat Nova  

• e-conomics  

• C5  
   
  
Spørgsmål til stillingen 
Du er velkommen til at ringe på 6071 2530 eller sende en mail 
 
Hvad er processen  
Dit CV og evt. kortfattet ansøgning sender du til dorthe@evocon.dk  
Evocon varetager processen med at udvælge relevante kandidater.  
Der vil være et indledende telefoninterview inden du præsenteres for virksomheden. Der kan være en 
personlighedstest i processen, hvor du naturligvis modtager en feedback herpå. 
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