
Trænger du til et frisk pust på en ny arbejdsplads med mulighed for at lære og for at påvirke din arbejdsdag? Og 
motiveres du af at arbejde i en selvstændig position i en regnskabsafdeling, hvor der både er højt til loftet, udfor-
drende opgaver og gode kollegaer, så skal du være velkommen hos Agrovi i Hillerød.

Vi er et stærkt fællesskab af dedikerede medarbejdere, hvor der er plads til faglig sparring og hjælp. Det ved vi nemlig er den 
bedste måde at få folk til at vokse og udvikle sig på.
Det er en fordel, hvis du kommer fra en tilsvarende stilling som revisor-, regnskabsassistent eller trainee. Dine opgaver omfatter 
bl.a. bogføring, afstemning, moms, og udarbejdelse af regnskabsopgørelser, samt lønregnskaber.

Om dig:

• Du er klar til ansvar for din egen kundeportefølje
• Erfaring med bogføring, momsopgørelser samt opgørelse af regnskaber
• Erfaring med et eller flere regnskabsprogrammer (Ø90, E-conomic, m.fl.)
• Lyst til daglig kundekontakt og med et højt serviceniveau
• Arbejder struktureret og effektivt med høj grad af ansvarsfølelse og fleksibilitet
• Evt. erfaring med lønregnskab

Vi tilbyder:
Du bliver en del af vores professionelle og velfungerende team i Hillerød i en organisation, der omfatter ca. 100 gode kollegaer på 
hele Sjælland og Øerne. Du får et selvstændigt job med høj fleksibilitet og indflydelse på planlægningen af eget arbejde. Arbejds-
miljøet er uformelt med dedikerede og fagligt kompetente kollegaer, som sætter pris på godt humør.

Ansættelsestart
Ansøgningsfristen er den 1. september med start snarest muligt derefter. Stillingen kan være på mellem 30-37 timer om ugen. 

Praktiske informationer
Kontakt gerne direktør Niels Peter Ravnsborg på 21 62 45 25 eller npr@agrovi.dk for information om stillingen.
Du kan også læse mere om os på www.agrovi.dk. Send din ansøgning ”Assistent” til agrovi@agrovi.dk.
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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. 

Agrovi søger revisor/regnskabsassistent 
til afd. Hillerød


