Revisorer til Baker Tilly
Great Futures

For Baker Tilly i Odense søger vi revisorer med min. 5 års erfaring, og som har lyst til at blive
en del af en ambitiøs arbejdsplads, hvor sparring og humor præger hverdagen på kontoret.
Baker Tilly er en dynamisk revisions- og rådgivningsvirksomhed og iblandt verdens 10. største revisionsnetværk med kontorer i 145 lande verden over. I Danmark er der ca. 140 dedikerede og engagerede medarbejdere, fordelt på 2 kontorer, henholdsvis i Odense & København. Fælles for begge kontorer arbejdes der i
storrumskontorer, med sparring og godt humør på tværs af afdelingerne.
Om at være revisor i Baker Tilly
Du vil blive en del af kontoret i Odense bestående af ca. 50 kollegaer. Baker Tilly har et velfungerende socialt
fællesskab på tværs af alle afdelinger, og sidder til dagligt blandet niveaumæssigt i deres lyse og åbne kontorfælleslandskab. Som revisor i Baker Tilly vil du opleve at det er relationen til kunden, der er i fokus, da de
tror på at god revision kommer fra god rådgivning. Baker Tilly rådgiver virksomheder i SMV-segmentet og
du vil derfor arbejde bredt med alle dele af revisionen, som revisionserklæringer, udvidet gennemgang og
review, rådgivning til kunderne mm.
Alle nye medarbejdere får tilknyttet en buddy og en mentor, og det forventes at du også selv er med på at
agere mentor i fremtiden, samt oplære nye kolleger.
Forventningerne til dig
Det forventes at du uddannet Cand.merc.aud og derudover ser vi gerne at du:
• Har min. 5 års erfaring som revisor
• Kan tale og skrive dansk på forretningsniveau
• Har kendskab til revision af kunder i SMV-segmentet
• Har lyst til at bidrage til den allerede gode stemning på kontoret
• Ser værdien i at prioritere relationen til kunden højt
Er du nysgerrig på Baker Tillys kerneværdier, eller andet, kan du besøge hjemmesiden www.bakertilly.dk.
Ansøgning
Har Baker Tilly vækket din interesse, så send en ansøgning til info@activatorgroup.com eller direkte til Activator Group ApS, Blækhatten 33, 5220 Odense SØ. Skriv ”Revisor” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Olivia Søndberg på tlf.: 2863 3051. Vi holder samtaler
løbende, så send din ansøgning snarest. Alle henvendelser behandles fortroligt.

