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VI GØR EN FORSKEL – VIL DU VÆRE MED? 
 

Begavet, livfuld og positiv revisor trainee søges til BUUS JENSEN statsautoriserede revisorer KBH 

Hvis du overvejer en karriere inden for revision, kan vi tilbyde dig en virkelig god start og et udfordrende 
forløb, hvor læringskurven er højtgående. Hos os får du ansvar, høj faglighed og en dagligdag hvor du 
glæder dig til at komme på arbejdet.   

 

REVISORTRAINEE HOS BUUS JENSEN 
Du bliver introduceret til revisionsværktøjskassen og det at være kundens trusted advicer.  

Opgaverne løses både ude hos vores kunder og på kontoret. Dine arbejdsområder vil omfatte revision og 
opstilling af små regnskaber, samt anden regnskabsmæssig assistance. Vi arbejder med sideoplæring og du 
vil altid have nogen, du kan spørge til råds.  

Du bliver en del af et ungt og professionelt arbejdsmiljø, med en ledelsesstruktur, hvor der ikke er langt fra 
trainee til ejerpartnere på kontoret.  

De yngste medarbejdere tager hvert efterår på en uges kursusophold i Jylland, hvor de gennem 3 år følger 
Revisorgruppen Danmarks akademi uddannelse. Kommer du fra HHX eller STX vil du hurtigst muligt 
påbegynde en HD uddannelse på CBS, som BUUS JENSEN også betaler. 

 

OM BUUS JENSEN 
Hos BUUS JENSEN holder vi af forskelligheder, så vi kan komplimentere hinanden. Der er højt til loftet og vi 
stoler på hinanden. Vi sætter ærlighed højt og prøver at kalde en spade for en spade.  

Vi sælger viden og er højt specialiserede og fagligt kvalificerede. Vi er et team og vi stiller op for hinanden – 
både når livet spiller uventet ind og når der skal leveres en ekstra indsats. 
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Vi passer godt på vores medarbejdere og når man træder ind over dørtærsklen her, bliver man en del af 
BUUS JENSEN holdet. Vi har en lang række af personalegoder, hvoraf det vigtigste ikke kan gøres op i 
kroner og øre – for det handler om måden, vi er sammen på.  

I BUUS JENSEN har vi en stærk kultur, hvor vi engagerer os i hinanden, herunder diverse sociale aktiviteter 
som fyraftensbold, golf, bowling, fredagsbar, sommerfest, julefrokost, udenlandsrejser mm.   

 

SOM VORES KOMMENDE KOLLEGA, SKAL DU… 
Have flair for tal og IT • Være velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk • Kunne arbejde 
selvstændigt og spørge om hjælp • Være fleksibel, udadvendt og omstillingsparat • Både have en høj 
matematisk/logisk samt social intelligens. 

Hvis du kan se dig selv som revisortrainee hos os ud fra ovenstående, så send os en ansøgning. Du skal 
skrive til mailadresse:  job@buusjensen.dk  og vedhæfte CV, samt kopi af eksamensbevis og evt. 
standpunktskarakterer.  

Hvis du har brug for yderligere oplysninger vedrørende stillingen, kan du kontakte Betinna Sidor, HR 
Direktør på tlf. 50 92 01 67.  

Vi holder samtaler løbende og glæder os til at finde vores næste trainee. Ansættelsesstart er 1. september 
2021. 

Arbejdsstedet er Lersø Parkallé 112, København Ø.   

 

Med en central beliggenhed i København er BUUS JENSEN Statsautoriserede Revisorer en pålidelig og 
dynamisk samarbejdspartner for mindre og mellemstore virksomheder, foreninger, organisationer og 
offentlige institutioner. Vi beskæftiger 45 engagerede medarbejdere, der altid står klar til at hjælpe. 

Du kan læse mere om os på www.buusjensen.dk 

mailto:job@buusjensen.dk
www.buusjensen.dk

