
 

Vores skatteafdeling vækster – og vi har behov for en ekstra momskonsulent til teamet! 
 
 
Er du mere til rådgivning end revision? Har du arbejdet med moms i 2-3 år, måske i et andet revisions- og 
rådgivningsfirma eller hos Skattestyrelsen eller Landsskatteretten, og har du fortsat lyst til at arbejde 
bredt med emnet - måske på sigt specialisere dig? Er du herudover en udadvendt person, som nyder at 
have travlt og en meget varierende hverdag – så er du præcis den person, vi søger! 
 
Hos Grant Thornton sætter vi mennesket først, og vi er drevet af det personlige engagement. Et godt 
arbejdsmiljø og god trivsel prioriteres højt. Omgangstonen er uformel og direkte. Vi mener, at en god 
stemning på arbejdspladsen betyder engagerede medarbejdere, som resulterer i glade kunder – det vil 
sige en attraktiv arbejdsplads, og vi ønsker at skabe et miljø, der giver den enkelte medarbejder mulighed 
for involvering og maksimal indflydelse. Vi forventer til gengæld både stort engagement og høj faglighed. 
 
Primære opgaver omfatter blandt andet 
- Besvarelser af generelle spørgsmål om moms fra kunder og kollegaer 
- Momsregistrering og compliance 
- Samarbejde med vores udenlandske netværk, besvarelse af spørgsmål, koordinering af tilbud m.m.  
- Deltagelse i projektarbejde i forbindelse med due dilligence inden for moms- og skatteområdet 
- Assistance til vores kunder ved besøg fra SKAT 
 
Vi forventer, at du … 
- Har 2-3 års erfaring, gerne fra en lignende stilling eller fra SKAT. 
- Har arbejdet med moms. 
- Behersker engelsk på højt niveau i både skrift og tale. 
- Kommer med høj faglighed og et ønske om at medvirke til at udvikle Grant Thorntons Skatteafdeling. 
- Er ansvarsfuld, målrettet og ambitiøs på både egne, kollegers, vores kunders og firmaets vegne. 
- Kan arbejde selvstændigt og er struktureret. 
- Er social og nærværende i forhold til både kolleger og kunder. 
- Er udadvendt, tillidsvækkende og god til at kommunikere i både skrift og tale. 
 
Vi tilbyder …  
- Ansættelse i en skatteafdeling i vækst 
- Mulighed for specialisering inden for moms- og afgiftsområdet 
- Internationalt samarbejde med vores udenlandske kolleger. 
- At du kan indgå i et uformelt, sjovt og inspirerende samarbejde med gode kolleger. 
- Attraktive forhold, herunder en god lønpakke samt talrige faglige og sociale aktiviteter. 
 
Startdato: Snarest muligt efter aftale 
 
Spørgsmål og ansøgning 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte VAT Partner Dennis J. Larsen på 
22202470 eller mail dennis.larsen@dk.gt.com 
 
Ansøgninger, CV m.v. sendes elektronisk til HR-chef Christina Bagge på mail job@dk.gt.com.  
 
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send den så hurtigt som muligt. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 
Grant Thornton er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med internationalt netværk, og er repræsenteret med mere end 
55.000 ansatte i 140 lande. I Danmark er vi ca. 300 medarbejdere og forventer at vokse yderligere inden for de nærmeste år. Vi har 
kontorer på Østerbro i København, i Hillerød samt i Viby Sjælland – alle steder danner charmerende og moderniserede bygninger 
rammen for arbejdsdagen.  

 


