Revisortrainee til Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Odense
Er du interesseret i
n

en fagligt udfordrende hverdag?

n

at få en bred viden om kernen og økonomien i enhver organisation og virksomhed?

n

at møde mange forskellige mennesker i din dagligdag?

Vi søger en revisortrainee til vores kontor i Odense, så hvis du har mod på en spændende og
alsidig uddannelse i et dynamisk og godt arbejdsmiljø, kan du med fordel læse videre.
Du bliver en del af vores team med engagerede og fagligt dygtige revisorer inden for en bred
kundeskare med fokus på revision, regnskab og skat.
Som revisortrainee vil du – i tæt samarbejde med en ledende revisor – blive introduceret til revisionsfaget og hurtigt få ansvar for selvstændig løsning af opgaver og med personlig kontakt med kunderne.
Din profil
n

Bestået eller består HHX med gode resultater og gerne fra sommeren 2021/22

n

Interesseret i at arbejde med revision og opstilling af regnskaber, skat og rådgivning

n

Åben, nysgerrig og god til at kommunikere

n

Loyal og engageret

n

Klar til at starte på HD-studiet i efteråret 2022

Vi tilbyder
n

Et spændende uddannelses- og karriereforløb med gode fremtidsmuligheder

n

Vi udvikler dig fagligt og personligt i form af intern undervisning, som supplement til den
eksterne undervisning på HD-studiet, og vi øger løbende kompleksiteten og ansvarsniveauet af
dine opgaver i takt med din udvikling

n

Særdeles gode arbejdsforhold og personalegoder.

Vil du høre mere om at være revisortrainee i Ri, er du velkommen til at maile vores nu tidligere trainee
i Odense: Anders på ac@ri.dk. Ved andre ansættelsesspørgsmål rettes henvendelse til statsautoriseret
revisor og partner, Lars Rasmussen på lr@ri.dk
Send din ansøgning snarest muligt via vores hjemmeside https://www.ri.dk/karriere sammen med CV
og eksamensbeviser.
Tiltrædelse d. 1. september 2022. Arbejdssted er som udgangspunkt Magnoliavej 12A, 5250
Odense SV.
Ri ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, at søge.
Om Ri
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev stiftet i 1920 og kunne således fejre 100 års jubilæum i
oktober 2020. Selskabet ejes i fællesskab af medarbejderne og de statsautoriserede revisorer. Ri
beskæftiger 55 medarbejdere, hvoraf 4 er statsautoriserede revisorer og partnere. Ri har kontorer i
Taastrup, Odense og Aarhus.

