
 

Er du en fagligt dygtig revisor, og er du klar til et jobskifte – så se her: 
Du er revisor, og du holder af arbejdet med regnskab, revision og den relations baserede 

kunderådgivning. Du har evnen til at bevare overblikket i pressede situationer, og samtidig nyder du det 

nære samarbejde med både kunder og kollegaer. Og ikke mindst så er du nysgerrig på, hvad Danmarks 

7. største revisions selskab kan tilbyde. 

 

Hos Grant Thornton repræsenterer vi netop kombinationen af det nære og det internationale – vi er store 

nok til at have udfordrende og spændende sager for vores mange forskellige klienter, men små nok til, at 

vi kender hinanden og du ikke blot bliver er en i mængden. Vi har en flad organisation, og arbejder i det 

daglige afdelingsorienteret med korte kommandoveje.  

 

Vi er på udkig efter dig, der har mindst 2 års praktisk erfaring med revision. Har du drømme om 

videreuddannelse og SR, så bakker vi naturligvis op om det. Uanset om du søger det nære og lokale i 

Viby Sj. eller Hillerød. Eller om du tiltales af et større kontor i storbyens plus på Østerbro, så har vi plads 

til dig. 

 

Opgaver omfatter bl.a. omstruktureringer, generationsskifter, køb/salg, optimering af processer m.v. - for 

mellemstore ejerledede selskaber og koncerner inden for brancherne ejendoms- og byggesektor, handel 

og produktion, liberale erhverv m.fl. 

 

Vi tilbyder dig:  

 Fokus på work-/life balance 

 Mulighed for hjemmearbejde 

 Fleksible arbejdstider 

 5 feriefridage 

 Fuld løn under barsel 

 Sundhedsforsikring 

 Mange sociale arrangementer 

 Fokus på sundhed, herunder sund mad, motion og bevægelse 

 

Desuden får du:  

 en karriere i en udfordrende og ansvarsfuld stilling i en internationalt orienteret virksomhed 

 - nødvendig oplæring og videre uddannelse 

 og ikke mindst et uformelt, sjovt og inspirerende miljø med gode kollegaer 

 

Det er vigtigt, at du bidrager til at fastholde og udbygge en god stemning, da dette betyder engagerede 

medarbejdere og glade kunder. Vi er en attraktiv revisions- og rådgivningsvirksomhed, hvor vi er tæt på 

hinanden og vores kunder, hvilket betyder, at vi har øje for den enkeltes personlige og faglige udvikling og 

hver enkelt kundes behov. Vi forventer til gengæld villighed og engagement til personlig og faglig udvikling. 

 

Startdato: Snarest muligt 

 

Spørgsmål og ansøgning 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anita Andersen på telefon 3527 5101. 

 

Du søger jobbet ved at klikke på ”ansøg nu”-knappen. Husk at vedhæfte: 

 ansøgning 

 CV 

 eventuelle anbefalinger/ referencer 

 

Vi behandler ansøgninger løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig. 


