
Læs mere om det velbalancerede 
revisionshus på talogtanker.dk og 
besøg vores sider på Facebook 
og LinkedIn.

Vil du vide mere er du  
velkommen til at kontakte:

Statsautoriseret revisor  
Christian Jensen  
Tlf. 7262 9210 
cje@talogtanker.dk
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Erfaren revisor, der ved at tal 
uden tanker er værdiløse
Til vores kontor i Pandrup søger vi en erfaren revisor på fuld tid

Du skal – ligesom os – brænde for tal og 
mennesker. Du ønsker at skabe det gode, 
balancerede og passionerede liv med tid 
og plads til at være et helt menneske. Du vil 
indgå i et veluddannet team med meget  
engagerede kollegaer omkring dig. Vi for- 
venter, at du er din egen chef og tager ansvar 
for din egen udvikling. Vi støtter dig naturligvis 
og sørger for, at du har de arbejdsopgaver, 
som er rigtige og udviklende for dig. Det hele 
omkranses af synlig, ærlig og uformel ledelse, 
der har fokus på din udvikling og trivsel. 

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder dig en særdeles spændende 
stilling i et nytænkende revisionshus, hvor 
du vil opleve både menneskelig og faglig 
udvikling samt ledelsesmæssig tillid.

Vi hjælper dig og støtter dig i at designe et 
passioneret og sammenhængende liv. Vi 
giver dig frihed til at tilrettelægge dit arbejde, 
så du er i menneskelig balance både på 
hjemmefronten og på arbejde – og der kan 
løbende skrues både op og ned. Vi under- 
støtter dig naturligvis, og du vil løbende 
være i en tæt dialog med os, så vi sammen 
finder den rette balance.

Du vil indgå i et veluddannet team på 12 en-
gagerede kollegaer. Viden er vores byggesten 
og vi understøtter din faglige udvikling via re-
levante kurser og foredrag, ligesom sparring 
med kollegaerne er vigtigt for vores samlede 
udvikling. Det sociale liv i Tal & Tanker er af 
høj prioritet for os, da det understøtter det 
gode arbejdsklima og en sjov hverdag. 

Hvad skal du?
Du tager et naturligt ansvar for en kunde- 
portefølje bestående af mindre og mellem-
store kunder og er dine kunders primære 
kontaktperson.

Du er desuden frisk på at rådgive kunderne 
og dele ud af din viden, når de har udfor-
dringer med at finde vejen for virksomheden. 
Du sætter ord på dine tanker og tør sige 
din ærlige mening til kunderne. Du tager 
dig tiden til at snakke med dine kunder, 
forstår dem og bliver deres foretrukne samt 
betroede rådgiver.

Udover kunderne samarbejder du tæt med 
underskrivende revisor på opgaven og dine 
kollegaer. Du nyder både at arbejde selv-
stændigt med kunderne og tage ansvar for 
dem, og at indgå i opgaveteams, der tager 
fælles ansvar for kunderne og hinanden.  

Hvem er du?
Tallene er dit fundament og udgangspunkt 
for alt det andet, som du også kan. Derfor 
er det uendeligt vigtigt, at den del har høj 
prioritet og bliver behandlet med rette omhu. 
Tal uden tanker er dog værdiløse. Derfor 
nøjes du ikke med tallene, men bruger kræf-
ter på at tænke og se muligheder sammen 
med dine kollegaer og kunder.

Ligesom Tal & Tanker er uløseligt forbundet  
for dig, så er mennesker også en vigtig 
forudsætning for et succesfuldt samarbejde. 
Du har det godt i samspillet med dine kunder 
og med dine kolleger. Du sætter pris på en 
ærlig snak og dialog i øjenhøjde.

Du vil have balance mellem dit arbejdsliv og 
dit privatliv. Du vil ikke kun høre snak om 
det, men er med på at tage medansvar.  
Det er vigtigt, at du har både hjerne og 
hjerte med i alt, hvad du gør. 

Hvad kan du?
•  Du kommer fra en lignende stilling og har 

erfaringsmæssigt gode år i rygsækken.
•  Du mestrer håndtering af små og mellem- 

store kunder i både privat regi og selskabs- 
form.

•  Du har læst en HD-R eller en CMA og 
formår at forene tal og tanker.

•  Du må gerne have lyst til videreuddannelse, 
og vi støtter dig gerne med din udvikling.

•  Kendskab til CaseWare er en fordel – men 
ikke altafgørende da vi gerne lærer dig at 
navigere rundt. 

Ansøgning:
Send venligst din ansøgning og CV til  
cje@talogtanker.dk Ansøgningsfristen er  
den 1. april 2023. Vi forbeholder os retten 
til at afkorte processen, hvis den rette 
kandidat dukker op, så skynd dig at sende 
din ansøgning.


