Erfaren revisor til Baagøe Schou
Vi ønsker, at vores fagligt stærke medarbejdere skal være hele mennesker. Hos os har hele mennesker
mulighed for at kombinere karrieren som revisor med tid til familie, fritidsinteresser og til at holde ferie –
også i første halvår.
Hvad har du mulighed for?
Du får ansvaret for din egen kundeportefølje fra A til Z. Du vil derfor være dine kunders økonomiske coach og kunne
servicere og rådgive dem på alle niveauer. Variationen i opgaverne vil være stor og med en høj grad af kundekontakt
inden for et bredt udsnit af brancher. Du vil kunne trække på et stærkt team af partnere og faglige eksperter, og du
vil opleve en flad organisationsstruktur og derfor kort vej til beslutningstagerne.
I dagligdagen vil du arbejde sammen med en meget kompetent og erfaren revisor/rådgiver, der vil fungere som din
sparringspartner, og i øvrigt vil I skulle samarbejde om de store revisionskunder.
Der er grundlæggende ikke et loft over udviklingsmulighederne. Du vil kunne opnå stigende grad af ansvar og
involvering i nye typer af opgaver, ligesom der er åbent for relevant videreuddannelse eller at gå partnervejen inden
for en overskuelig fremtid. Som medarbejder anerkendes du for dit arbejde, uanset titel eller beskæftigelsesområde.
Du vil få mulighed for ledelsesansvar for en kommende trainee i teamet.
Og ikke mindst har du mulighed for at blive en del af en virksomhed, hvis mantra er: ”Det skal være sjovt at gå på
arbejde, og så får du tilmed gode kolleger og nogle gode oplevelser uden for arbejdstiden”.
Hvem er du?
Du er uddannet revisor, HD (R), registreret revisor, cand.merc.aud eller læser SR. Du har minimum fem års erfaring
med selvstændigt arbejde med SMV'er. Du tager ejerskab for dine opgaver, sætter høje standarder for dit arbejde,
er løsningsorienteret og tager det som en selvfølge, at økonomi og kvalitet altid er i orden i dine opgaver. Det er
naturligt for dig at rådgive og kommunikere med dine kunder på et forståeligt niveau.
Du tilbydes:
• Stort fokus på work-life-balance
• Et personligt udviklingsprogram for uddannelse og karriere
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer
• Frokostordning, personalearrangementer og alt det andet, der naturligt hører til et godt arbejdsklima.
Lyder det som noget for dig?
Rekrutteringen sker i samarbejde med Hartelius Human Resource. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte Executive Consultant Sussie Hartelius på telefon 20 22 26 61.
Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV på sussie@hartelius.info. Vi vurderer ansøgninger og
kalder til samtale løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.

Baagøe Schou har siden 1970 serviceret et stigende antal kunder, der udgør et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.
Hos Baagøe Schou er vi et ambitiøst og professionelt revisionsfirma bestående af mere end 20 engagerede
medarbejdere, hvoraf fire er statsautoriserede revisorer. Vi stiller høje krav til os selv, og kvalitet i vores arbejde er
altid af højeste prioritet. Baagøe Schou har såvel nationale som internationale relationer og er bl.a. medejer af
RevisorGruppen Danmark. Baagøe Schou er beliggende i hyggelige lokaler få skridt fra Nørreport Station.

