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Revisorelev til ReviPoint A/S
” Kickstart eller fortsæt din karriere hos os – og gå en digital fremtid i møde”
ReviPoint A/S

Vi forestiller os, at:

ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S er beliggende på
Østerbro i historiske og hyggelige omgivelser med en afslappet omgangstone – og med et stærkt fokus på effektive
løsninger. Vi er i dag 12 mennesker – men forventer at uvide
væsentligt inden for de næste par år. Og som en del af vores
team, vil vi meget gerne have en ny revisorelev.

• Du har afsluttet en af de relevante HTX-/STX-HHX og EUXuddannelser eller en erhvervsøkonomisk uddannelse
• Du er måske allerede i gang med elevforløb, men ønsker at
fortsætte og afslutte forløbet hos os
• Du har gode karakterer i matematik og virksomhedsøkonomi
• Du taler og skriver flydende dansk og formulerer dig
velovervejet
• Du er struktureret og befinder dig godt ved både analyse og
dokumentation
• Du er fortrolig med IT, og ser digitale løsninger som en naturlig udvikling og en del af fremtiden
• Du er målrettet og ambitiøs – og klar til at tage ansvar
• Du er imødekommende og engagerer dig i både arbejdet,
kunderne og kollegaerne
• Du har et godt humør

Vi servicerer primært små- og mellemstore virksomheder og
er specialiseret i rådgivning inden for fokusområderne ”vækstvirksomheder” og ”turn-arround”.
Vi forventer at alle tager ejerskab for deres arbejdsopgaver
og ansvarsområder. Vi ønsker at bidrage til at optimere vores
kunders systemer – og derigennem skabe vækst for både
vores kunder og for os. Vi er en innovativ og troværdig sparringspartner, og gør os umage for at forstå og rådgive vores
kunder rigtigt.

Vi søger en talstærk revisorelev
Du skal selvfølgelig være stærk til tal, men det er også væsentligt, at du du har gode evner i forbindelse med kommunikation
og forretningsforståelse. Og du skal have lyst til at gøre en
forskel for vores kunder – for hos os er det kunderne, der er i
fokus.
Som revisorelev i ReviPoint vil du få mulighed for at udvikle
dine færdigheder – både personligt og fagligt. Og du vil opleve
grundig vejledning og inspirerende samarbejde med dygtige
revisorer.

Vi glæder os til at høre fra dig
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, vil vi meget gerne
høre fra dig.
Ansøgning, CV samt seneste eksamensbevis sendes til:
info@revipoint.dk. ”mærket: ReviPoint elev 2019”
Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3948 0202.

Jobstart: efter aftale

www.revipoint.dk • Ragnagade 7 • 2100 København Ø • Tlf. 3948 0202

