
Kom på et hold af revisorer, der er dedikerede til 
opgaven, og blandt kolleger der værdsætter dig.

Vi har fagligt stærke rammer, hvor der er plads til at 
udvikle dit talent. Du vil opleve stor grad af frihed og 
ansvar fra den første dag du træder ind ad døren.  
Vi ønsker vores kunder skal opleve, at alle medabej-
dere gerne går en ekstra mil for dem for at bringe 
opgaven helt i hus.

Revisionscentret Haderslev er en del af Revisions-
center Gruppen med omkring 70 medarbejdere fordelt 
på 6 byer. Vi er en del af dit lokalsamfund i det syd- og 
sønderjyske område.

Jobbet
Vi søger en medarbejder til opgaver inden for:
• Digital bogføring, herunder afstemninger og  

klargøring af regnskabsmateriale
• Lønservice
• Klargøring til revisor
• Interne og eksterne opgaver

Din profil
• Erfaring og dedikation til opgaven med digital 

bogføring
• Gerne kendskab til programmer som E-conomic, 

Navision/C5 og tilsvarende.
• God dialog med kunder og kolleger

Kunden i centrum
Vi er et hold af dedikerede revisorer, hvor kundens 
opgave er i centrum. Vi ønsker kunderne skal opleve, 
at alle medarbejdere gerne går en ekstra mil for at 
bringe deres opgave helt i hus. 

Derfor er du allerede faglig stærk, og du ønsker at 
udvikle den personlige relation til vores kunder.

Udviklende rammer og et godt hold
Vi tilbyder dig opgaver som matcher din erfaring. 
Vores kunder består af små og mellemstore kunder på 
tværs af mange brancher.

Du får kolleger med et højt kompetenceniveau som 
kontinuerligt udvikles via interne og eksterne kurser. 
Som personer er vi alle forskellige, men som hold er 
vi uovertrufne. Der er fokus på din trivsel i et solidt 
socialt fællesskab. Fællesskabet dyrkes dagligt, og 
styrkes ved vores firmaarrangementer.

Vores kernekompetencer
• Revision og udarbejdelse af regnskaber
• Skattemæssige opgørelser
• Erhvervsservice
• Rådgivning

Der vil være opgaver både for selvstændige erhvervs-
drivende og selskaber.

Hvordan kommer du videre?
Beskriv kort og godt din nuværende karriere, 
og send dette til Thomas Kragh tk@revisor.dk.
Mød os gerne på revisor.dk. 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
ringe på tlf. 30 31 30 73. 
Vi ser frem til at høre fra dig. Vi gør opmærksom på, 
at ansøgninger løbende bliver vurderet.

Kontakt Thomas Kragh på 30 31 30 73
Mail sendes til tk@revisor.dk

Vi søger en bogholder  
med tiltrædelse snarest


