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PROJEKTANSÆTTELSE I REVISIONS- OG KONSULENTHUS | OPTIMERING AF 
KYC – KNOW YOUR CLIENT PROCESSER 

Har du et par måneder her op til sommer, hvor det vil passe med en projektansættelse, så er denne opgave 
måske noget for dig.  

Vi er i gang med at automatisere ”kend din kunde” processer i et nyt intelligente IT system. Værktøjet 
hjælper med nemt at indsamle og analysere kundedata - og gør det simpelt at leve op til lovgivningen. Men 
vigtigst af alt: vi forbedrer vores evne til at sætte en stopper for svindelaktiviteter. 
 

Det der bliver din opgave, er at oprette kunder i denne nye it platform, samt guide vores kunder så 
oprettelsesprocesserne bliver så smidige og tilfredsstillende som muligt.  

DU LYKKEDES BEDST HVIS… 
Du er god til telefonisk kundebetjening og har en sans for kundeservice. Hertil skal du også have sans for 
orden og overblik ift. de opgaver du sidder med. Hvis du har branchekendskab eller lyst til at snuse til 
regnskabsverdenen, så er dette måske noget for dig.  

Selvstarter • velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk • kunne spørge om hjælp • have interesse for 
menneskers trivsel omkring dig • være mere end halvfyldt med livfuldhed og positivitet. 

VI GØR EN FORSKEL – VIL DU VÆRE MED? 
Hos BUUS JENSEN får du et arbejdsliv, hvor de opgaver du løser, gør en markant forskel for andre — hvor 
du har betydning for dine kollegaer og hvor fællesskabet har prioritet.  

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

ANSØGNING 
Hvis du kan se dig selv som projektansat 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.  

Vi holder samtaler løbende og vil gerne have projektet i gang så hurtigt som muligt.  

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

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 50 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

