Revisor søges til Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Aarhus
Vil du have ansvaret for revision og rådgivning samt være ansvarlig for egne kunder? Så har du nu muligheden for at arbejde sammen med nogle af Danmarks dygtigste revisorer og i en virksomhed, hvor
ikke to dage er ens.
Om stillingen
Du får en fast kundeportefølje og kan selv koordinere din arbejdsdag og dine opgaver, så din arbejdsdag matcher dit privatliv.
Opgaverne vil være:
§
§
§

Revision af egne og fælles kunder.
Rådgivning.
Hjælpe med at udvikle Ri.

Din profil
§
§
§
§

Du er revisor med 4-5 års erfaring, men er stadig læringsparat.
Du kan tage selvstændigt ansvar og skabe gode relationer til både kunder og kolleger.
Dertil kommer, at du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt.
Har du også nye ideer til at forbedre kundesamarbejdet vil det være værdsat, da vi altid fokuserer på at strømline og effektivisere vores arbejdsgange.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke med pensionsordning, sundhedsordning, overtidsbetaling, løbende
efteruddannelse samt sociale tiltag, som f.eks. ”en efter status-middag”.
Vi har alle gode relationer til hinanden – uanset om det gælder den faglige sparring eller den kollegiale
støtte.
Vi har en flad organisationsstruktur og en uhøjtidelig omgangstone.

Om Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev stiftet i 1920 og ejes i fællesskab af medarbejderne og
partnergruppen. Vi er 55 medarbejdere, hvoraf 4 er statsautoriserede revisorer og har kontorer i Aarhus, Odense og Høje-Taastrup.
Med vores specialkompetencer inden for revision og rådgivning af bl.a. almene boligorganisationer,
fagforbund, faglige organisationer, medlemsorganisationer, selvejende institutioner samt andelsboligog ejerforeninger, er Ri blandt de førende revisionsvirksomheder på disse områder i Danmark.
Læs mere om os her: www.ri.dk.
Ansættelsesforhold
Arbejdsstedet er med udgangspunkt på Stenvej 21D, 8270 Højbjerg.
Søg jobbet via vores hjemmeside: www.ri.dk/karriere – og gerne så hurtigt som muligt, da vi holder ansættelsessamtaler løbende.
Er vi det rette match, kan du begynde i jobbet snarest, men vi venter gerne på den rigtige kandidat.
Eventuelle spørgsmål kan stilles til personalechef Grethe Søtorp på mail: gsoe@ri.dk.
Ri ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund at søge.

