Revisor/skattekonsulent med interesse
for landbrug
I Agrovi har vi et klart mål at hjælpe med det, der betyder mest for vores kunder og for
den jord de træder på. Det kræver nærhed og nærvær. Og det kræver, at vi har de bedste
medarbejdere. Mennesker der ved, at gode løsninger kræver mere end et hurtigt kig i
regnskabet og et gæt fra distancen.
Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet, udfordrende opgaver og gode kollegaer, er Agrovi måske din
næste arbejdsplads.
Lige nu søger vi en revisor/skattekonsulent med erfaring og interesse for landbrug. Dine ansvarsområder
omfatter bl.a. økonomisk rådgivning af virksomhedsledere i landbruget, hvor rådgivning om skatteforhold
og skatteoptimering udgør en væsentlig del af arbejdet. Opgaverne indebærer også rådgivning om ejendomsavance og generationsskifte.

Agrovi tilbyder
•
•
•
•
•
•

Fuldtidsjob med gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer
Fleksibel arbejdsorganisering primært i Hillerød og med mulighed for hjemmearbejdsdage
Et job, hvor du har stor indflydelse på planlægningen af eget arbejde.
Gode muligheder for kompetenceudvikling
Et arbejdsmiljø, hvor vi værdsætter det tværfaglige samarbejde
En uformel arbejdsplads med opmærksomme, hjælpsomme kollegaer med let til smil og et godt 		
sammenhold

Du kendetegnes
•
•
•
•
•
•

Relevant uddannelse og praktisk erfaring med revision, årsregnskaber og skat
Erfaring med rådgivning vil være en fordel
En solid erfaring med flere økonomisystemer, herunder e-conomic
Arbejder selvstændigt, effektivt og struktureret
Udadvendt og serviceminded
Lyst til opgaver, hvor problemstillingen er kompleks og tværfaglig

Du har et stort engagement og motiveres af det tætte samarbejde med din egen kundeportefølje, hvor opgaverne både kan være ad hoc og mere rutineprægede.

Praktiske informationer

Ansættelsesstart er hurtigst muligt. Stillingen er på 30-37 timer på kontoret i Hillerød. Du er velkommen til
at kontakte direktør Niels Peter Ravnsborg på mobil 21 62 45 25 eller npr@agrovi.dk for yderligere information om stillingen. Du kan også læse mere om os på www.agrovi.dk. Send os din ansøgning mærket ”Revisor/skattekonsulent” til mail: job@agrovi.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

Agrovi er en alsidig virksomhed der leverer service og rådgivning til landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende. Vi tilbyder en række forskellige ydelser, der blandt andet inkluderer økonomisk rådgivning,
revision, planteavlsrådgivning, rådgivning om biodiversitet, jura og ejendomshandel. Agrovi har 4 filialer fordelt på Sjælland og Falster, og samarbejder med diverse virksomheder inden for landbrug, natur og klima.

Agrovi | Industrivænget 22 | 3400 Hillerød | T: 48 22 52 00 | E: agrovi@agrovi.dk | W: agrovi.dk

