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Erfaren revisorassistent søges

Hos Tranberg har vi et mål om at kunne tilbyde alle medarbejdere en god balance mellem arbejde og fritid.
Vi tror nemlig på, at vores kunder får den bedste service, hvis vi har fokuserede, glade og motiverede med-
arbejdere med overskud.

For at kunne opfylde vores mål, søger vi en dygtig medarbejder til vores team her i Svendborg.

Om det skal være en fuldtids arbejdsuge på 36,5 timer eller 30 timer om ugen finder vi ud af. Bare du er den
rigtige.

Vi har en uformel, åben og respektfuld tilgang til hinanden og et godt kollegialt samarbejde.

I vores samarbejde i Revisorgruppen Danmark har vi et godt fagligt bagland, der sikrer ajourførte systemer
og værktøjer og god mulighed for løbende efteruddannelse og ajourføringskurser der fagligt passer den en-
kelte.

De væsentligste værktøjer vi bruger er Caseware, TimeView og Office-pakken.

Skal du beskrive dig selv, vil du fremhæve, at du er fagligt dygtig, ansvarsfuld og imødekommende. Du har
relevant erfaring fra branchen, og med en engageret tilgang til dit job sætter du en stolthed i at levere værdi
til vores kunder under frie rammer.

Dine opgaver

Dine primære opgaver bliver assistance med udarbejdelse af regnskaber for selskaber og enkeltmandsvirk-
somheder fra det sydfynske område, samt assistere kunder med optimering/digitalisering af bogholderi, samt
foretage revision hos kunder. Der er en del arbejde der foregår fra kontoret, men vi tilstræber så vidt muligt
at møde kunder hos kunder.

Du vil i samarbejde med en erfaren revisor med tiden få ansvar for egen kundeportefølje, hvor du også vil få
tæt kontakt med de lokale kunder. Du vil få en oplæring i systemerne og mulighed for løbende ekstern ud-
dannelse, således at du kontinuerligt udvikler dine kompetencer.

Vi søger dig som er revisorassistent, revisor HD, stud. merc. aud. med minimum 4 års erfaring.

Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt og kan sendes via link hjemmesiden www.tranberg.nu under fa-
nen ”Job”.

Skulle din profil ikke lige passe på stillingen, er du velkommen til at kontakte Morten Heitmann på 23650143
eller Laila Hansen på 25423080.

Ansøgningsfrist den 30/9 2022.

Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab – er et Svendborgbaseret firma, som arbejder på alle ni-
veauer inden for revision og regnskab. Vi leverer vores ydelser med en høj grad af service. Tilsammen udgør
vi et blandet og kompetent team, hvor der arbejdes seriøst og professionelt og samtidig er plads til humor. Hos
os får du en spændende og varieret hverdag, som du selv er med til at præge, på en arbejdsplads, hvor vi
lægger stor vægt på samarbejde, en uformel omgangstone og plads til den enkelte.

Udover løbende efteruddannelse har vi i vores netværk i Revisorgruppen Danmark en stærk faglig backup og
velfungerende systemer til at supportere i vores daglige arbejde.


