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Revisor – PwC Holbæk/Slagelse/Næstved
Med en omsætning på DKK 2.146 mio. i regnskabsåret 2015/16 er PwC Danmark i dag et af
de største Revisions og rådgivningshuse indenfor for deres tre hovedområder: Revision, Skat
og Rådgivning.
PwC’s vision er at være det revisions, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest
værdi for sine relationer.
PwC i Holbæk har travlt. Derfor søger vi fagligt kompetente revisorer, der ønsker at være en
del af holdet. Du vil få mulighed for at arbejde på en lang række spændende kunder – såvel
lokale som beliggende længere væk. Arbejdsopgaverne vil variere, så der er mulighed for,
at jobindholdet kan udvikle sig i takt med dine ønsker til faglig og personlig udvikling. Af
mulige kunder findes små- og mellemstore virksomheder, boligselskaber, ejer ledet
virksomheder og koncerner. Alle på tværs af en række brancher, hvor de har en dominerende
position.
Arbejds -og ansvarsområder
Arbejdsformen er teambaseret, og du vil blive involveret i en bred vifte af revisions- og
rådgivningsopgaver med tilhørende kundekontakt til økonomiafdelinger og ledelse. Du vil få
medansvar for opgavestyring, herunder proces og økonomi. Vores dagligdag er præget af en
afveksling mellem kendte tilbagevendende opgaver og helt nye opgaver. Arbejdsdagen kan
til tider være hektisk, men humor og fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet gør sammen
med spændende arbejdsopgaver, at du vil få en udfordrende hverdag i et inspirerende
arbejdsmiljø. Review og coaching af yngre revisormedarbejdere kan også være en del af
hverdagen.
Faglige kvalifikationer
Vi ser derfor gerne, at du har stærke kompetencer inden for følgende fagområder:

Du har minimum 3-5 års praktisk erfaring fra revisorfaget

Du er en relevant uddannelse fx HD-R eller CMA – alternativt er du under uddannelse

Du har erfaring med Excel og har muligvis kendskab til Caseware

Rådgivning og et højt serviceniveau over for kunderne falder naturligt for dig

Du er ambitiøs, udadvendt og fagligt nysgerrig

Du har lyst til at arbejde i en større organisation, hvor samarbejde og udvikling er
nøgleordene

Du har forståelse for, at deadlines skal overholdes

Personlige kvalifikation
Du kan beskrives som følgende:







Analytisk og hårdtarbejdende med stor grad af selvstændighed
Resultatorienteret og kvalitetsbevidst
Team player
Evne til hele tiden at udfordrer tingene til det bedre
Social og teamorienteret
Initiativrig og selvmotiverende

Karriere og udviklingsmuligheder
Medarbejdernes kompetenceudvikling er meget vigtigt for PwC. Du vil derfor opleve en kultur
og et miljø, der udstråler læring, kunnen og lyst til at udvikle sig, både personligt og fagligt.
Alle medarbejdere tilbydes løbende uddannelse. Behovet for uddannelse aftales individuelt
mellem medarbejder og counsellor på de halvårlige udviklingssamtaler. Alle afdelinger har
hver deres specifikke kursusprogram, som generelt er meget omfattende.
Vejen videre frem er op til dig, men du får kyndig hjælp og vejledning til at sammensætte
netop det arbejdsliv, du ønsker.
PwC Holbæk, PwC Slagelse og PwC Næstved arbejder tæt sammen, så der vil være store
karriere-muligheder for den rigtige kandidat.
PwC tilbyder
Et udfordrende job i en stor, international virksomhed med løn efter kvalifikationer og mange
nye muligheder. PwC’s medarbejdere tilbydes en omfattende personlig og faglig udvikling,
forsikrings- og pensionsordning, gode barselsforhold, feriefridage samt et omfattende
program af sociale arrangementer gennem deres personaleforening.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Torben Schiermer hos European
Search Company; +45 2965 1105, ligesom du kan søge stillingen ved at sende dit CV
sammen med en motiveret Ansøgning til: ts@europeansearch.dk att: “Revisor PwC Holbæk”

Er du PwC?

PwC er stedet, hvor de største talenter møder erhvervslivets beslutningstagere. Vores tre forretningsområder er revision, skat og rådgivning, og vi har en unik markedsposition. I Danmark får du 1.700
kolleger, der kombinerer deres store faglighed med en stærk evne til at bygge relationer, skabe værdi og levere kvalitet. Vi er ambitiøse, stiller store krav og arbejder sammen for hele tiden at blive
skarpere. Med 208.000 kolleger i 157 lande har du aldrig langt til viden og udvikling. Succes skaber vi sammen. Er du en PwC’er?

