Vi leder efter vores nye kollega

Erhvervsservicemedarbejder søges til
Struer-afdeling

Arbejdstid:
Efter aftale
Ansættelse:
Hurtigst muligt
Samtaler:
Afholdes løbende

Som erhvervsservicemedarbejder bliver du en del af et
velfungerende team, hvor nye udfordringer og et tværgående
samarbejde er en naturlig del af hverdagen.
Du får en bred ekstern berøringsflade og kommer til at arbejde
med bogholderi i bred forstand. Dine kunder er små og
mellemstore virksomheder i forskellige brancher, så du får en
interessant variation i hverdagen.
Det er afgørende, at du trives i et eksternt samarbejde og er
udadvendt, så du er en vellidt og betroet samarbejdspartner.

Din profil
Du har et lyst sind med mod på livet og trives med at besøge og
servicere eksisterende såvel som nye kunder. Det er ideelt, hvis
du har et lokalt kendskab til Struer og omegn samt trives med at
videreudvikle det eksisterende kundegrundlag i lokalområdet.
Du sætter stor personlig stolthed i løsningen af dine opgaver og
sætter det som et personligt mål at fejlsikre dispositioner.
Det forventes, at du:
• har erfaring fra lignende stilling
• løser bogføringsopgaver med præcision
• evner at arbejde selvstændigt
• brænder for at servicere kunderne

Ansøgning og kontakt
Hvis stillingen har fanget din interesse, så send din ansøgning,
CV og andre relevante dokumenter til Karen Mørkholt på
HR@revisionlimfjord.dk.
Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende, så vi
anbefaler dig at søge snarest.

Revision Limfjord
Vi er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med
omkring 120 medarbejdere
fordelt på 7 afdelinger i Nordog Vestjylland.
Vi er i øjenhøjde med vores
kunder og vores hovedformål er
at sikre kunderne faglig korrekt
betjening.
Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale
højt.

Se mere på
revisionlimfjord.dk

Du er velkommen til at kontakte partner Karsten Jensen
på telefon 96 55 46 26 for yderligere informationer.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ved Fjorden 25
7600 Struer
Telefon 96 17 71 00

Vi er tættere på dig

