
 
 
 
Er du registreret revisor med speciale i selskaber, så læs videre… 
 
Centrovice i Vissenbjerg søger en dynamisk og kompetent registreret revisor, der har erfaring 
med revision af mindre erhvervsvirksomheder med særlig fokus på selskaber. Kan du 
genkende dig selv i nedenstående profil, så send os din ansøgning. 
 
Baggrund: 

• Du er registreret revisor med flere års praktisk erfaring fra revisionsbranchen 
• Du har en kommerciel indgangsvinkel, og evner at formidle regnskabsmæssige 

informationer som konkret rådgivning 
• Du trives i spændingsfeltet mellem revision og rådgivning 
• Du har lyst til at arbejde selvstændigt med en bred samarbejdsflade, hvor faglig 

sparring og fleksibilitet er en naturlig del af hverdagen 
 
Vi forventer, at du er: 

• opsøgende, udadvendt og god til at kommunikere med dine omgivelser  
• i stand til at arbejde på egen hånd, og naturligt engagerer dig i de foreliggende opgaver   
• god til at følge op på aftaler med både kunder og samarbejdspartnere  
• faglig stærk indenfor revision af selskaber, og kan arbejde med kvalitetssikring af disse 

For stillingen gælder i øvrigt: 
• Du tilbydes et job med spændende udfordringer,  
• Du får selvstændigt kundeansvar 
• Du får mulighed for fortsat faglig og personlig udvikling i form af både kurser, opgaver 

og fagligt indhold i stillingen 
• Et godt kollegialt miljø og en virksomhed, der har trivsel som et af sine fokusområder 
• Fleksible arbejdsvilkår og frihed under ansvar i et uhøjtideligt arbejdsmiljø 
• Individuel løn efter kvalifikationer  

Praktiske oplysninger:  
Vil du vide mere om stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte: 

Afdelingschef Økonomi Anne Grete Bøgh på tlf. 63 407 299, mobil 40 145 699 (mail: agb@centrovice.dk) 
eller HR-chef Anette Greve Christensen på tlf. 63 405 246, mobil 2361 5988 (mail ag@centrovice.dk) 

Ansøgning og CV med relevante bilag sendes til Centrovice ansøgningsportal på dette link : 
http://www.centrovice.dk/om_Centrovice/ledige_stillinger under fanen Revisor. 
 
Samtaler afholdes løbende med relevante kandidater og tiltrædelse sker efter nærmere aftale. 
Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt. 
 
 
Om virksomheden 
Centrovice er en professionel, fynsk rådgivningsvirksomhed med 160 dedikerede medarbejdere og en omsætning på 
ca. 100 mio. kr. Vi udspringer af landbruget og blandt vores 4.000 kunder udgør landbrugsvirksomhederne stadig 
kernen. Derudover består vores kundegruppe i stigende grad af mindre og mellemstore virksomheder inden for 
handel, håndværk og servicefag. Vi arbejder i et humørfyldt og uhøjtideligt miljø med det fælles mål at skabe 
merværdi og udvikling for vores kunder. Vi tilbyder rådgivning indenfor økonomi, finansiering, skat, HR og løn, 
ejendom og jura samt alle de landbrugsfaglige områder. Derudover lægger vi hus til ca. 200 større kurser/møder pr. 
år. Vi bor centralt på Fyn, i Vissenbjerg tæt ved den Fynske motorvej, med en filial på Ærø.   
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