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Bliv revisor i Financial Services hos PwC i Herning
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.

Bliv en del af vores specialafdeling for finansielle virksomheder

Brænder du også for at skabe succes sammen med andre? Så søg ind hos os i vores
specialafdeling i Herning for finansielle virksomheder (fx banker og sparekasser).
Her vil du naturligt udvikle dig, når du dagligt sparrer med højt kvalificerede kolleger, møder
spændende og udfordrende kunder og får masser af erfaring.
Vi søger fagligt kompetente:
•
•
•

senior associates
managers
senior managers

der ønsker at være en del af holdet i vores specialafdeling på pt 14 medarbejdere på vores
kontor i Herning. Vores afdeling er netop flyttet i nyindrettede lokaler på egen etage på
kontoret i Herning, der beskæftiger i alt ca. 50 medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med
vores københavnske kollegaer i Financial Services, der er den hurtigst voksende afdeling i
PwC i Danmark med mere end 120 medarbejdere.
Hos os får du en dynamisk hverdag på en professionel og spændende arbejdsplads. Du vil få
mulighed for at arbejde på en lang række spændende finansielle kunder, og
arbejdsopgaverne vil variere, så der er mulighed for, at jobindholdet kan udvikle sig i takt
med dine ønsker til faglig og personlig udvikling.
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.

Stillingen som revisor i vores afdeling for finansielle
virksomheder indebærer blandt andet
•
•
•

Deltagelse i teams og ledelse af revisionsopgaver for finansielle virksomheder (fx
banker og sparekasser)
Rådgivning af virksomhederne og deres ledelser
Kundekontakt i form af kommunikation med økonomiafdeling, intern revision og
ledelse.

Der er også mulighed for at arbejde med andre typer virksomheder.
Du vil, som en naturlig del af dit job få mulighed for at uddanne dig med henblik på at forøge
dine kompetencer inden for dine arbejdsområder og opnå dine mål.
Arbejdsformen er teambaseret, og du vil blive involveret i en bred vifte af revisions- og
rådgivningsopgaver særligt inden for den finansielle sektor med tilhørende kundekontakt.
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. Og vi respekterer, at der er andet i livet
end arbejde.

Vores krav er lige så store som dine
Vi forventer, at:
Du har minimum 3 års praktisk erfaring fra revisorfaget
Du har - eller har lyst til at få - erfaring i revision af finansielle virksomheder
Du har HD baggrund, er enten i gang med eller har afsluttet din CMA, eller du er relativt
nyuddannet statsautoriseret revisor
Rådgivning og et højt serviceniveau over for kunderne falder naturligt for dig
Du er ambitiøs, udadvendt og fagligt nysgerrig
Du trives i et miljø, hvor der er høje forventninger til kvaliteten
Du har lyst til at arbejde i en større organisation, hvor samarbejde og udvikling er
nøgleordene.
Du har forståelse for, at deadlines skal overholdes
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 Brian Jensen hos European Search
Company; +45 2020 0424, ligesom du kan søge stillingen ved at sende dit CV sammen med
en motiveret Ansøgning til: bj@europeansearchcompany.com att: “Revisor PwC Herning”

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?

