
Agrovi søger revisor

Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til selvstændige erhvervsdrivende, herunder landbrug. Vi 
opruster revisionsafdeling og mangler derfor en dygtig revisor i Hillerød eller Ringsted. 

Vil du være med til at levere de bedste løsninger på jorden?
Vi søger en revisor, der brænder for årsregnskaber, tilhørende rådgivning og som kan drive opgaverne selvstændigt 
fra A-Z.

Du får ansvaret for en kundeportefølje og sammen med gode kollegaer, sikrer du, at kundernes regnskabsmæssige og 
skattemæssige forhold er korrekte og optimerede. 
 
Om dig
• Du har mindst 4 års praktisk erfaring med revision, årsregnskaber og skat
• Du har solid erfaring med flere økonomisystemer, herunder e-conomic
• Du har digital indsigt og forståelse, og trives i en hverdag med flere og flere digitale ogaver
• Du er kvalitetsbevidst og omhyggelig med en høj grad af nøjagtighed og effektivitet 

Hvilke opgaver skal du løse for vores kunder?
• Regnskabsmæssig assistance og rådgivning hertil
• Opstilling af årsrapport og selvangivelse for selskaber og selvstændige erhvervsdrivende
• Kundemøder og afrapportering
• Rådgivningsydelser til eksisterende kunder
• Muligt opsøgende arbejde ift. at skaffe nye kunder
• Diverse ad-hoc opgaver

Vi tilbyder
Du bliver en del af vores professionelle og velfungerende team, der omfatter 95 gode kollegaer og høj arbejdsglæde i 
hverdagen. Du har mulighed for at arbejde fra vores kontor i enten Hillerød eller Ringsted. 

Du får et selvstændigt job med fleksibilitet og indflydelse på planlægning af eget arbejde. Arbejdsmiljøet er 
uformelt med dedikerede og fagligt kompetente kollegaer, som sætter pris på godt humør.  

Ansættelsesperiode
Vi holder løbende samtaler med egnede kandidater, så send os din ansøgning snarest muligt. Udgangspunktet er 37 
timer om ugen.

Praktiske informationer
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Niels Peter Ravnsborg på mobil 21 62 45 25 
eller på npr@agrovi.dk

Send os din ansøgning på job@agrovi.dk mrk: ”Revisor”. Tiltrædelse snarest mulig, men vi venter gerne på den rigtige 
kandidat.
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Den bedste løsning på jorden
Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende. Vores mål er at hjælpe med det, 
der betyder mest for vores kunder, og den jord, de træder på. Derfor handler vores løsninger også om det, du ikke altid kan se i et 
regnskab eller gætte fra distancen. Det kræver nærhed og ikke mindst nærvær. Det er det, vi taler om, når vi taler om den bedste 
løsning på jorden. 


