Erfaren revisor søges til kundeportefølje, Høje-Taastrup
Vil du have ansvaret for revision og rådgivning sammen med vores kunder og være ansvarlig for egen kundeportefølje?
Så har du nu muligheden for at samarbejde med nogle af Danmarks dygtigste revisorer inden for fonde og
foreninger, da disse kunder udgør størstedelen af kundegruppen i revisionsfirmaet Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Om stillingen
Du vil møde tilfredse kunder, vi har haft i mange år, da vi altid leverer kvalitet og er ambitiøse på vores kunders
vegne. Derfor bliver vores medarbejdere her som regel også længe.
Du får din faste kundekreds og kan selv koordinere din arbejdsdag og dine opgaver, så din arbejdsdag matcher
dit privatliv.
Opgaverne vil være

-

Revision af selskaber, fonde og foreninger
Løbende rådgivning
Ledelse af flere revisorer, der løser samme revisions- og rådgivningsopgaver som dig selv, primært i København.

Din profil
Du er revisor med mindst 8 års erfaring. 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 gode
ideer til at forbedre kundesamarbejdet, vil det være værdsat, da vi altid fokuserer på at strømline og effektivisere vores arbejdsgange.
Har du ikke erfaring med foreninger og fonde, sørger vi naturligvis for, at du får den rette opkvalificering.
Om virksomheden
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev stiftet i 1920. Virksomheden ejes i fællesskab af medarbejderne
og partnergruppen. Ri beskæftiger 56 medarbejdere, hvoraf 4 er statsautoriserede revisorer. Ri har hovedkontor i Høje-Taastrup og lokalkontorer i Odense og Aarhus.
Med vores specialkompetencer inden for revision og rådgivning af bl.a. almene boligorganisationer, fagforbund, faglige organisationer, medlemsorganisationer, selvejende institutioner samt andelsbolig- og ejerforeninger er Ri blandt de førende revisionsvirksomheder på disse områder i Danmark.
Ansættelsesforhold
Arbejdsstedet er med udgangspunkt på kontoret på Skagensgade 1, 2630 Taastrup.
Søg jobbet via Ri’s hjemmeside: https://www.ri.dk/karriere – 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.
Læs mere om Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab her: www.ri.dk
Ri ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, kønsudtryk, alder, seksualitet, religion,
etnicitet, social baggrund eller handicap at søge.

