
Landbrugsrådgivning Syd i Varde
søger revisor
Landbrugsrådgivning Syd har i dag stor kundetil-
gang. Derfor mangler vi en ny revisor til vort kontor
i Varde.

Jobprofil:

• Du får ansvaret for din egen kundeportefølje.
• Du kan foretage regnskabsafslutning og optimere skatten
for kunderne, varetage kundernes interesser overfor
offentlige myndigheder mm.

• Du medvirker ved udarbejdelse af skatteregnskaber og
årsrapporter samt forestår afleveringen. Opgaverne løses
i tæt samarbejde med revisorassistent samt dine øvrige
kollegaer.

Vi tilbyder:

• Et spændende og selvstændigt job med daglige udfor-
dringer, både fagligt og personligt.

• En arbejdsplads med en uformel omgangstone og en flad
organisationsstruktur, hvor kunden og du er i centrum.

• Vi lægger vægt på et individuelt ansvar til den enkelte
medarbejder, hvor du selv træffer beslutninger.

• Selvfølgelig er der fleksible arbejdstider, løn efter aftale
og kvalifikationer samt tiltrædelse efter nærmere aftale.

• En gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på årsbasis på 37
timer inkl. ½ times betalt pause dagligt.

Personprofil:

• Det væsentligste er, at du har erfaring og kendskab til
skattelovgivning, regnskab samt økonomisk rådgivning.

• Du kan være uddannet inden for skat, regnskab eller
revision.
• Det er en fordel du har kendskab til landbrugserhvervet.

Tiltrædelse efter aftale. Yderligere oplysninger kan fås hos le-
dende revisor, Claus M. Olsen eller chefkonsulent Helle Røn-
ning på tlf. 7374 2020. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgning sendes senest den 7. december 2015 til Land-
brugsrådgivning Syd, Nordre Boulevard 95, 6800 Varde, eller
pr. mail til cmo@lrs.dk og mærket ”revisor Varde”.

Landbrugsrådgivning Syd har rådgivningscentre i Varde, Vejle, Ry,
Odense, Svendborg og Løgumkloster og har samlet ca. 100 medar-
bejdere. Vi yder totalrådgivning indenfor alle faggrene og lægger vægt
på, at kunderne får en sammenhængende rådgivning ud fra egne
forudsætninger. Kundegrundlaget er ca. 2000 landmænd og ca. 400
andre erhverv. Der kan læses mere på www.lrs.dk.


