Revisorassistent/bogholder der kan sit ”kram”
- søges til KV Revision Registreret Revisions ApS i Helsingør
Er du vild med bogholderi fra A-Z og med at servicere flere kunder?
Så er her en fantastisk mulighed hos KV Revision i Helsingør
Område:
Vi søger for vores kunde, KV Revision Registreret Revisions ApS i Helsingør, en dygtig kollega der
vil være med til at gøre en positiv forskel for firmaets mange bogføringskunder.
Firmaet er beliggende naturskønt i dejligt domicil med parkering lige ved døren. Kontorerne er
yderst indbydende med masser af lys i en moderne og samtidig hyggelig indretning.
Her er et uformelt miljø med et godt sammenhold og fokus på at hjælpe hinanden. Der er
frokostordning med ”øje” for en sund livstil og gode, sociale arrangementer, hvor alle gerne
deltager.
Lyder det som noget for dig? Se dine kommende kolleger på www.kv-revision.dk
Stillingsbeskrivelse:
Du kommer i denne stilling til at beskæftige dig med bogføring, afstemninger og lønbehandling for
firmaets kunder. Du kommer primært til at arbejde på vores kontor.
Du kan dit bogholderi fra A-Z og du trives med alsidigheden i, at skulle varetage opgaver for mange
forskellige kunder. Firmaets kunder er fortrinsvis mindre og mellemstore virksomheder.
Det motiverer dig at arbejde med de løbende tidsfrister, som branchen naturligt byder på.
En del bogføringsopgaver vil være for advokater så hvis du har erfaring derfra vil det være et ekstra
plus og ellers er det noget, som vi lærer dig.
Du kommer primært til at arbejde i Economic. Du har flair for IT, og du sætter dig naturligt og
gerne ind i nye IT-programmer.
Vi lægger stor vægt på, at du har den gode og brede praktiske erfaring, men også at du befinder dig
allerbedst på det mindre kontor. Her arbejder alle selvstændigt, tager ansvar og hjælper naturligt
hinanden mod de fælles mål. Skulle du have lyst til at lære mere, så er der rig mulighed for at få
bygget på dine kompetencer. Det vil kun være dig selv, der sætter barren og der vil altid være
kolleger, der kan hjælpe dig.
-Jobmægleren ApS
Søgade 20 ♦ 4100 Ringsted ♦ Englandsvej 358, 2770 Kastrup
Telefon: 70 27 29 22 ♦ Mobil: 21 68 00 67
CVR-NR.: 27 22 12 62
mail@jobmaegleren.dk ♦ www.jobmaegleren.dk

Som person har du en positiv, samarbejdsorienteret og serviceminded indstilling. Du kommunikerer
ubesværet med alle persontyper. Du hviler godt i dig selv, du melder ærligt ud og du kan sige både
til og fra på en god måde.
Du har måske i dag transport til/fra København og søger et job i Nordsjælland.
Der er mange indgangsvinkler til stillingen. Kontakt os og hør, hvordan du kan passe ind.
Om virksomheden:
KV Revision Registreret Revisions ApS er et veletableret og familiejet revisionsfirma i virkelig god
udvikling.
Firmaet består af 6 dedikerede medarbejdere og den sødeste kontorhund, Alpha.
Her er et godt sammenhold og en uformel omgangstone i en flad struktur, hvor alle taler med
hinanden og hjælper hinanden. Medarbejderne trives og er stolte af, at være en del af firmaet. Det er
et sted med et stærkt fællesskab, hvor du aldrig står alene og altid får hjælp til dine arbejdsopgaver
og ansvarsområder. Man arbejder ud fra devisen om gensidig tillid og respekt. Dagligdagen på
kontoret er rolig med fokus på opgaver, men samtidig altid med plads til den gode dialog eller et
grin.
Alle deltager med glæde og godt humør i firmaets sociale arrangementer. Man spiser frokost
sammen og ønsker hinanden gerne god weekend med hyggeligt samvær. Der er indrettet
motionsrum og der er derfor også mulighed for at træne efter arbejdstid.
Brænder du for – og kan du bibeholde dit skarpe overblik – i arbejdet med mange, forskellige
kunder? Trives du i et uformelt miljø, hvor man arbejder ud fra devisen om frihed under ansvar,
gensidig tillid og respekt? Vil du gerne være del at et mindre kontor, hvor din indsats værdsættes i
et stærkt og godt kollegialt miljø, hvor man hjælper hinanden mod de fælles mål?
Kontakt os på Tel: 70272922 eller på mail@jobmaegleren.dk for at høre mere!
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Uddannelse:
Vi har ikke krav til din formelle uddannelse, men vægter din praktiske erfaring med det brede
bogholderi samt din personlighed højt. Det er en fordel, at du har erfaring fra revisionsbranchen.
Kontakt os for at høre, om du og firmaet kan matche hinanden. Vi glæder os allerede til at høre fra
dig!
Løn:
God løn efter kvalifikationer
Start:
Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den helt rigtige til stillingen
Ansøgning:
Til Jobmægleren ApS
Att,; Anette Laursen på mail@jobmaegleren.dk eller på Tel: 70272922
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