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Spændende og  
lærerigt elevforløb
Vi har tidligere med stor succes haft revisorelever  
– og mange arbejder fortsat hos os i dag

Vi søger derfor revisorelev til september 
2023 – skal det være dig? 

Hvem er du?
Mere end tørre tal og flueben 
Tallene er dit fundament og udgangspunkt 
for alt det andet, som du også kan. Derfor 
er det vigtigt, at den del har høj prioritet og 
interesse hos dig. Tal uden tanker er dog 
værdiløse. Derfor nøjes du ikke med tallene, 
men bruger kræfter på at tænke og se 
muligheder sammen med dine kollegaer til 
gavn for vores kunder.

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

Den menneskelige bundlinje 
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?
•  Færdiggøre din uddannelse i løbet af 

2023 som financial controller eller  
finansbachelor/-økonom.

•  Praktisk erfaring med et eller flere  
bogholderisystemer (ej et krav). 

Hvad skal du?
Du får et spændende og udbytterigt elev 
forløb, hvor du vil få arbejdsopgaver indenfor:

•  Udarbejdelse af årsrapporter for  
selskaber og personlige virksomheder.

•  Udarbejdelse af indkomst- og  
formueopgørelser.

•  Udarbejdelse og beregning af  
skattepligtige indkomster.

•  Rådgivning omkring skat, moms,  
budgetter og likviditetsstyring m.v.

Herudover er du frisk på nye opgaver og til 
at samarbejde med dine kollegaer. Og så 
skal du være en fantastisk sparringspartner 
for dine kolleger.

   

Hvad tilbyder vi?
Et særdeles spændende elevforløb i et 
anderledes revisionshus, hvor du vil opleve 
både menneskelig og faglig udvikling. Du 
vil få stor frihed til at kunne tilrettelægge dit 
arbejde, så du er i menneskelig balance.  
Du vil indgå i et veluddannet team på 12 
engagerede kollegaer, som glæder sig til 
at byde dig velkommen. Sidst men ikke 
mindst vil du opleve synlig, ærlig og uformel 
ledelse.

Dit primære arbejdsområde vil være på 
kontoret i Pandrup. 

Ansøgning:
Send venligst din ansøgning og CV snarest 
til cje@talogtanker.dk

Ansøgningsfrist er den 1. april 2023.

Vi forbeholder os dog retten til at afkorte  
processen, hvis den rette kandidat dukker 
op, så skynd dig at sende din ansøgning.

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


