
 

 
Statsautoriseret revisor med partnerønske 

Revisionscentret består i dag af seks Revisionsvirksomheder i henholdsvis 

Haderslev, Åbenrå, Sønderborg, Padborg, Tønder og Ribe og beskæftiger ca. 

65 medarbejdere. Vi lægger vægt på nærhed. Og ved at være et lokalt 

revisionsfirma for vores kunder, som vi har hovedparten af her i Sydjylland, 

kan vi både tilbyde dem den fysiske og den mere personlige nærhed.  

Til Revisionscentret i Haderslev søger vi statsautoriseret revisor, som 
ønsker at indtræde som partner og medejer – og dermed være med i et 

generationsskifte i selskabet.  

 

I Revisionscentret i Haderslev prioriterer vi kompetente og engagerede 
medarbejdere højt. Det er med til at sikre, at vores klienter får en høj faglig og 

ikke mindst nærværende rådgivning.  

 

Se mere på www.revisor.dk 

 
 

Har du ønske om at beskæftige dig med ledelse og være med til at 

sætte retningen i et lokalt revisionsselskab? Og ønsker du derudover 

en større balance mellem arbejde og privatliv? Så får du her 
muligheden for at være med i et generationsskifte.   
 

 

Vi søger en engageret revisor med nogle års erfaring, der kan bidrage til 

løsningen af en række opgaver sammen med fagligt stærke kolleger (FSR, 

CMA). Vi har brug for dig, der har en professionel adfærd og tilgang til faget, 

og som har lysten til at beskæftige dig med ledelse og organisationsudvikling.  

 

Du vil som potentiel partner være med til at sætte dit præg og retningen på 

Revisionscentret, Haderslev. Derudover får du et selvstændigt job med 

http://www.revisor.dk/


ansvaret for din egen portefølje af kunder, som du selv aktivt er med til at 

udvikle.  

 

I Revisionscentret i Haderslev lægger vi vægt på, at der skal være et 

udfordrende og inspirerende arbejdsmiljø. Selvom nogle dage til tider kan 

være hektiske, lægger vi vægt på, at der skal være plads til humor og 

fleksibilitet. Vi ønsker, at vores medarbejdere skal have en god balance mellem 

arbejde og privatliv. Vi ønsker derfor også, at man som en selvstændig og 

ansvarsbevidst revisor kan bidrage til et teamorienteret samarbejde på tværs.  

Det er vores erfaring, at det giver både samarbejdet med vores klienter og 

medarbejderne indbyrdes de bedste forudsætninger for udvikling.  

 

Din Baggrund: 

Vi forestiller os, at du enten er en erfaren statsautoriseret revisor, der nu har 

lyst til at tage yderligere et skridt mod at blive partner / medejer i et mindre 

revisionsselskab, hvor der er større balance mellem arbejde og privatliv.  

Eller måske har du afsluttet CMA og er p.t. i gang med uddannelsen til SR - 

med ambition om at blive Statsautoriseret Revisor og partner på kort sigt.  

Din person 

Du trives i en organisation med korte beslutningsveje, hvor du får muligheden 

for at få ansvar og ikke mindst tage selvstændigt initiativ. Du er i stand til at 

træffe beslutninger samt formidle dem ud i organisationen.  

Personligt brænder du for revision og rådgivning – og du gør det gennem 

praktisk anvendelig og professionel rådgivning med fokus på kundens 

situation. Til det arbejde får du brug for gode kommunikations- og 

indlevelsesevner.  

 

Ønsker du at høre mere  

Så kontakt Managing Consultant Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection, på 

tlf.: 3092 7123 – eller send din ansøgning samt dit cv på 

brodal@brodalsearch.dk. Din henvendelse behandles strengt fortroligt. 


