REVISORASSISTENT
TIL GODT TEAM

Til vores kontor i Vordingborg søger vi en yngre revisorassistent
med 3-6 års erfaring inden for revisorbranchen
Første arbejdsdag håber vi kan være 1. oktober 2021
med ansøgningsfrist 15. august 2021
Du får din egen kundeportefølje, som ligger inden for klasse A og B-virksomheder.
Du har en overordnet revisor med på opgaverne til bl.a. at kvalitetssikre arbejdet.
Opgaverne vil blive tilpasset i takt med din udvikling, og du vil løbende deltage i efteruddannelse.

Opgaverne består primært af:
Regnskabsudarbejdelse · Selvangivelser · Gennemgang af bogholderier
Moms og balanceudarbejdelse · Mindre rådgivningsopgaver
Det vil være en fordel at kende til:
EXCEL · Selskabsregnskaber · Virksomhedsordningen
Caseware/WoltersKluver · Timeview · E-conomic

Øernes Revision arbejder med de nyeste teknologier, men hvor EXCEL har en stor
plads i vores arbejde. Vi eksperimenterer med robotteknologi til at hjælpe os med de
manuelle rutineopgaver, ligesom vi selv udvikler software til brug for vores arbejde.
Hos Øernes Revision forventer vi ikke, at du har 60 timer om ugen – tvært imod.
Normalen er i 1. halvår mellem 37-45 timer om ugen. Vi skal alle kunne fungere som
hele mennesker og der skal selvfølgelig være plads til familie og fritid.
Hos Øernes Revision prioriterer vi planlægning højt, samtidig med at vi hele tiden er
opmærksom på, om medarbejderne er unødigt pressede af deadlines. Det er vigtigt for
os at levere opgaverne til tiden. Der er hænder nok til at fordele arbejdet på, således at
vi alle kan få en god hverdag og alligevel yde et godt stykke arbejde.

Øernes Revision er et revisionsfirma fra 1957, som har fulgt med udviklingen og som i dag står som et moderne revisionshus. Vi har afdelinger i Nykøbing F og
Vordingborg. Vi beskæftiger os med alt inden for branchen overfor enkeltmandsvirksomheder, selskaber, fonde og foreninger m.v. Vore kunder er primært mindre og mellemstore virksomheder. Vores primære markedsområde er øst for Storebælt. Vi beskæftiger ca. 45 medarbejdere, heraf 30 medarbejdere i Vordingborg.

