Erfaren revisor søges til BUUS JENSEN statsautoriserede revisorer Østerbro KBH

Du er revisor og søger en ny arbejdsplads med frihed under ansvar, udviklingsmuligheder og plads til et liv
der også leves ved siden af dit arbejde. Du er skarp til dit arbejde, men har ikke skarpe albuer. Det er en
sjælden god egenskab at være ambitiøs og samtidig være rigtig holdspiller – sådan en kollega søger vi efter.
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.
Du bliver del af BUUS JENSEN - et velkonsolideret revisonshus med års erfaring. Vi er 45 kollegaer, der
arbejder tæt sammen i det daglige og vi brænder for det, vi laver. Vi gør nemlig en forskel for mennesker
hver eneste dag og det er vores driver. Vi er en uformel organisation i en flad struktur, der gør, at man
møder åbne døre og hjælpsomhed. Din base vil være i vores flotte rammer på Østerbro.
Dine opgaver hos os ….
Vil være områder som revision, udarbejdelse og opstilling af regnskaber, koncernrevision herunder
kommunikation med datterselskabsrevisorer, assistance med budgetter, og diverse regnskabsmæssige
assistance for klienterne.
Du vil få ansvar for dine egen klienter bestående af virksomheder inden for forskellige brancher, ofte i
samarbejde med dine kollegaer. Opgaverne skal dels løses på kontoret, og dels ude hos vores klienter.
Du skal gerne have følgende med i bagagen…
· Minimum 3 års praktisk erfaring eller mere med arbejde som revisor
· Uddannelse som Financial Controller, Finansøkonom, HD, CMA e. lign.
· Excel kundskaber over middel
· Flair for IT – både kendte og nye IT-systemer
· Modenhed og selvstændighed
Dansk skal være flydende både i skrift og tale. Hertil skal du også kunne arbejde på engelsk.
Om BUUS JENSEN personalegoder
Vi passer godt på vores medarbejdere og 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.
Vi passer på hverdagen hos BUUS JENSEN
Fordi vi alene i 2021 går på arbejdet 254 dage
Fordi vi hellere vil holde på medarbejderne end sige farvel
Fordi klienterne bliver glade, når vi er glade
Fordi tillid er grobund for godt samarbejde

Ansættelse
Stillingen er på fuld tid og vi tager stilling til de indkomne ansøgninger løbende.

BUUS JENSEN I/S
Lersø Parkalle 112
DK-2100 København Ø
CVR 16119040

+45 3929 0800
info@buusjensen.dk
www.buusjensen.dk

Arbejdsstedet er Lersø Parkallé 112, København Ø.
Ansøgning
Hvis du har brug for yderligere oplysninger vedrørende stillingen, kan du kontakte Betinna Sidor, HR
Direktør på tlf. 50 92 01 67.
Ansøgning med CV og anden dokumentation sendes til denne mailadresse: job@buusjensen.dk
Med en central og skøn 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.

