
Gør som os!
Uddan dig til revisor,
der er brug for dit
unge, talrige hoved.

Tal med os

Revisionscentret 
Aabenraa & Padborg

Godkendt revisionsaktieselskab 

Kontaktinformationer:
Revisionscentret Aabenraa
Godkendt revisionsaktieselskab

att.: 
uddannelsesansvarlig/indehaver 
Lars Duisberg Jørgensen

Haderslevvej 6
6200 Aabenraa
74 62 49 49
aabenraa@revisor.dk
www.revisor.dk

”Se mere om Lars, Emilie, 
Andreas og Martin fra 
Revisionscentret i vores
lille film.”

Trænger du til overblik?

Tal med os, så ser vi sammen på dine muligheder for en 
uddannelse som revisor i Revisionscentret’s afdelinger i enten 
Aabenraa eller i Padborg. 

Hvorfor revisorelev?
Vi vil sammen med dig være med til at skabe en attraktiv, 
meningsfuld og spændende arbejdsmæssig fremtid.

Der er brug for unge talrige hoveder som dit. 
Brug for dit gå-på-mod, din moderne livsanskuelse, og netop 
din arbejdskraft til at udfylde en vigtig funktion i samfundet.

Du vil i løbet af kort tid lære at se verden gennem ”nye briller” - dine 
nye økonomiske kompetencer og din nytillærte økonomiske forståelse, 
kan gøre en kæmpe forskel for samfundet som helhed - og ikke mindst 
for virksomhedsejere og privatpersoner, hvor du i samarbejde med dine 
kolleger, vil komme til at spille en vigtig rolle for dem.

Forløb
Du får muligheden for flere forskellige karriereforløb. Som hovedregel 
startes der med basisuddannelse til revisorassistent, med to års side-
løbende HD 1. del. Skoleophold i elevtiden foregår på IBC i Kolding. 
Herefter lægges i fællesskab en individuel uddannelsesplan efter lyst 
og evner, der f.eks. kan indeholde HD/R, Cand.merc.aud. og evt. 
afsluttende uddannelse til statsautoriseret revisor.

Om os
Vi er ca. 30 ansatte i vores afdelinger i Aabenraa og Padborg, men 
Revisionscentret findes i 6 byer og sammen er vi over 70 ansatte. 
Vi har udlært talrige elever gennem de sidste 40 år, mange er fortsat 
hos os og udgør rygraden af vores organisation. Vi ansætter ”hele 
mennesker”, med det mener vi, at fritid og arbejde skal være i balance, 
”flextid for alle” er vores måde at værdsætte frihed under ansvar.
Vi udfører revision, regnskabs- og skatteassistance, samt rådgivning. 
Vores kunder er både små og store danske virksomheder, samt 
internationale koncerner med etablering i Danmark.

Er det noget for dig?
Er du vores næste revisorelev? Vi glæder os til at høre fra dig - måske 
er vi det perfekte match og din søgen efter en uddannelse er i mål. 

PDF med 3 sider til dig!
side 1: Hvorfor er revisorelev et godt valg?
side 2: Stillingsopslag
side 3: Oversigt over revisoruddannelsen

Klik her  (interaktivt link) eller søg
https://www.revisor.dk/revisorelev-aabenraa-padborg

http://www.revisor.dk
https://www.revisor.dk/revisorelev-aabenraa-padborg


Bliv revisorelev / -trainee
hos Revisionscentret på
Aabenraa eller Padborg kontoret

Som revisorelev/-trainee er du godt i gang med en 
karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. 
Hvor langt du vil gå afhænger af dine drømme og  
ambitioner; men retningen er vejen til at blive stats-
autoriseret revisor, og samtidig får du mulighed for at: 

• tage en videregående uddannelse, samtidig med 
at du får værdifuld praktisk erhvervserfaring

• skabe et bredt netværk blandt medarbejdere og 
kunder

• blive en del af en organisation, der lytter til vores 
unge talenter og tager godt imod dig.

Jobbet
Du bliver tilbudt et uddannelsesforløb, som er præcist 
tilrettet dig. Der vil blive lyttet til dine ønsker og ambi-
tioner i forhold til arbejde og fritid. Vi har et højt fagligt 
niveau, og du får rig mulighed for at udvikle dig.

Dine ansvarsområder
Din elev/-traineeperiode består af et veltilrettelagt 
uddannelsesforløb. Du starter på HD-studiet, hvis du 
ikke allerede har merit til dele af det, mens du 
samtidig arbejder og dermed kan gøre brug af din 
teori i dit daglige arbejde.

• Helt fra starten kommer du i gang med kunde- 
opgaver, og allerede tidligt i forløbet får du dine 
egne ansvarsområder.

• Du arbejder i teams med regnskaber og de nyeste 
revisionsteknikker.

• Du bruger din viden om regnskab og revision i 
praksis, når du rådgiver dine kunder.

• Efter du har bestået din HD, har du mulighed for 
en cand.merc.aud.-uddannelse.

Dine kvalifikationer
Som vores kommende revisorelev/-trainee er du i 
gang med eller har afsluttet din HHX, en uddannelse 
som finansøkonom, financial controller eller andet.  
Vi kan bruge dig fra mange niveauer.

Vi ønsker en teamplayer med gode 
kommunikationsevner, sprog og et godt humør. 
Du skal være struktureret og målrettet, hvilket vil 
medføre, at du hurtigt får ansvar for dine egne
opgaver og kunder.
Vi leder efter en dygtig studerende med faglige 
ambitioner, men samtidig har du respekt for, at 
der er nogle ting, som du stadig skal lære.

Arbejde hos Revisionscentret
Vi er højt kvalificerede inden for vores respektive  
områder og har en høj faglig standard. Vi har en  
uformel omgangstone, og vi sætter stor pris på at 
have en både udfordrende og sjov arbejdsdag. 
Vi tilbyder dig gode karrieremuligheder i et miljø,
hvor der både er fokus på høj kvalitet og på
fællesskab, og hvor kunderne er i centrum.

Ansøg nu
Har du lyst til at blive vores nye kollega på vores  
kontor i Aabenraa eller i Padborg, vil vi gerne høre fra 
dig. Send os din ansøgning, dit CV og eksamensbevis 
via nedenstående e-mail. 

Læs mere om os på www.revisor.dk

Kontakt uddannelsesansvarlig Lars Duisberg 
Jørgensen på 74 62 49 49.
Mail sendes til ldj@revisor.dk



Læs mere på
www.fsr.dk/blivrevisor

Statsautoriseret revisor

Revisor

Revisorassistent

HHX (3 år)
STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)*

HHX (3 år)
STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)*

HHX (3 år)
EUX (2 år)

STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)*

HHX (3 år)
STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)*

Relevant
erhvervserfaring

(2 år)

Relevant 
erhvervserfaring/

Trainee
(1-2 år)

Gymnasiel
supplering

(op til 5 uger)

Trainee
(2 år)

Kontorelev/EUD
(2 år)

HD 1. del
(2 år)

Akademi- 
uddannelse

(2 år)
eller(og)eller

HD 2. del (2 år)

Suppleringsfag Suppleringsfag

HA
(3 år)

Finans-
bachelor
(3½ år)

Financial
Controller

eller
Finansøkonom

(2 år)

Cand.merc.aud. på fuldtid (2 år)/Erhvervskandidat (4 år)
eller anden godkendt kandidateksamen, suppleret med en række fag

Min. 3 års praktisk erfaring fra godkendt revisionskontor
(min. 1 års erfaring efter endt cand.merc.aud.)

Revisoreksamen (3 skriftlige og 1 mundtlig)

*Hvis du ønsker at læse videre på universitetet senere i dit uddannelsesforløb, er det afgørende, at du tager et supplerende overbygningsforløb (SOF) i tillæg til din HF.
Forløbet varer 3-6 måneder.
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