Er du vores nye revisorassistent ?
Er du uddannet revisor og trænger til nye udfordringer er Damgaard & Enevoldsen en oplagt mulighed.
Er du træt af lange arbejdsdage i statusperioden med mange timers overarbejde, skal du ikke afholde dig
fra at tage udfordringen op hos Damgaard & Enevoldsen. I perioden fra 15. januar - 16. juni er den
normale ugentlige arbejdstid 40 timer og resten af året 35 timer. Overarbejde herudover forekommer kun
sjældent. Der vil være mulighed for at aftale individuel flextid.
Hos os har vi altid kunden i centrum og vi ønsker at være proaktive i forhold til opgaverne. Vi sætter en ære
i at tale et sprog som kunden forstår. Det er derfor vigtigt, at du har gode formuleringsevner såvel skriftligt
som mundtligt.
Damgaard & Enevoldsen er stiftet i 1973, men trods alderen er vi hverken støvede eller grå. Vi har en fri
omgangstone, hvor der er plads til en frisk bemærkning, så det er vigtigt, at du selv møder op med godt
humør.
Vores forretningsadresse er beliggende blot 15 minutters kørsel fra Herning. Kontorejendommen danner
rammen om et lyst kontormiljø, hvor du vil få eget kontor.
Hos Damgaard & Enevoldsen vil du i tæt samarbejde med 8 dygtige og engagerede kollegaer komme til at
arbejde med alle de til branchen hørende opgaver, henvendt til især SMV-segmentet. Du vil få ansvaret for
dine egne kunder i tæt samarbejde med en indehaver.
Du skal have interesse og erfaring med udførelse af revision, idet opgaverne også vil omfatte revision
samt udvidet gennemgang.
Vi benytter CaseWare til udarbejdelse af selskabsregnskaber samt til udførelse og dokumentation af
revisionsopgaverne. Kendskab hertil vil derfor være en fordel, men ingen betingelse.
Vi tilbyder selvfølgelig løbende relevante kurser, som gør dig i stand til at være ajour med lovgivningen
og løse opgaverne på en tilfredsstillende måde.
Opstart hurtigst muligt, men vi venter gerne på dig.
Ansøgning sendes til spe@revisor.vildbjerg.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte reg. revisor
Sonja Pedersen på tlf. 97 13 11 11 for yderligere oplysninger.

