Trainee
Har du mod på en stilling på et dynamisk revisionskontor? Til vores revisionsafdeling søger vi et par
dygtige trainees med start i september 2020.
Til at starte med får du en kundeportefølge med dels mindre opgaver, hvor du arbejder direkte under
en statsautoriseret revisor, og dels større opgaver hvor du indgår i et team, hvor der vil være rig
mulighed for at kunne sparre og spørge til råds.
Opgaverne løses både ude hos vores kunder og på kontoret. Dine arbejdsområder vil omfatte revision
og opstilling af små- og mellemstore selskaber, samt anden regnskabsmæssig assistance.
Vi bestræber os på at have et ungt og professionelt arbejdsmiljø, med en ledelsesstruktur, hvor der ikke
er langt fra trainee til statsautoriseret revisor på kontoret.
I BUUS JENSEN hersker der en stærk kultur for at engagere sig i hinanden, herunder diverse sociale
aktiviteter som fyraftensbold, golf, bowling, fredagsbar, sommerfest og julefrokost mm.
Vi gør en dyd i at være støttende i forhold til dit studieliv, og betaler herunder dine studieomkostninger.
Hos os er det vigtigt med den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du har mulighed for at
dyrke dine interesser ved siden af arbejdet.
Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•

STX, HHX-eksamen eller lignende.
Flair for tal og IT på brugerniveau.
Velformuleret på dansk og engelsk.
Kan arbejde selvstændigt, men evner også at indgå i et team.
Er fleksibel, udadvendt og omstillingsparat.

Arbejdsstedet er Lersø Parkallé 112, København Ø.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Er du interesseret så send venligst et par ord om dig selv vedlagt CV tillige med relevante
eksamenspapirer til vores HR-ansvarlige på mail job@buusjensen.dk. Vi holder ansættelsessamtaler
løbende.
Skulle du ønske yderligere oplysninger, er du velkommen til at tage telefonisk kontakt med statsaut.
revisor Christoffer Jensen på telefon 3929 0800.
---

Med en central beliggenhed i København er BUUS JENSEN Statsautoriserede Revisorer en pålidelig og
dynamisk samarbejdspartner for mindre og mellemstore virksomheder, foreninger, organisationer og
offentlige institutioner. Vi er en del af det internationale samarbejde, Moore International og beskæftiger
45 engagerede medarbejdere, der altid står klar til at hjælpe.
Du kan læse mere om os på www.buusjensen.dk.
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