Agrovi søger skattekonsulenter
Er du stolt af din viden inden for skat og ejendomsavance? Trives du i en regnskabsafdeling, hvor der er højt til loftet,
udfordrende opgaver og gode kollegaer? Brillierer du både når du arbejder selvstændigt og i teams? I Agrovi opruster vi i
vores regnskabsafdeling og mangler derfor flere erfarne skattekonsulenter.
Vi søger dig, der har solid viden og ekspertise inden for skat og ejendomsavance, og som kan drive opgaverne fra A til Z i tæt
samarbejde med både kunden og resten af afdelingen.
Du får ansvaret for at sikre, at din selvstændige kundeproteføljes økonomiske og skattemæssige forhold er korrekte og optimerede.
Jobbet omfatter også stillingtagen til og rådgivning om skattemæssige perspektiver på nye og igangværende investeringer, specielt
inden for ejendomme og alternative investeringer.

Om dig
• Relevant uddannelse med hovedvæg på skat, som du løbende ajourfører
• Erfaring med rådgivning og udarbejdelse af skatteregnskaber og årsrapporter
• Lyst til opgaver, hvor problemstillingen er kompleks
• Eventuel kendskab til dødsboer
• Motiveres af at have egen kundeportefølje og et tæt samarbejde med kunden
• Struktureret og arbejder godt sammen på tværs med dygtige kollegaer
Vi arbejder i Ø90 og SUMMAX, hvilket du vil modtage grundig oplæring i ved opstart.

Vi tilbyder

Du bliver en del af vores professionelle og velfungerende team i Hillerød i en organisation, der omfatter ca. 100 gode kollegaer.
Du får et selvstændigt job med høj fleksibilitet og indflydelse på planlægningen af eget arbejde og gode forhold. Arbejdsmiljøet er
uformelt med dedikerede og fagligt kompetente kollegaer, som sætter pris på godt humør.

Ansættelsestart

Vi kalder løbende til samtale, indtil alle stillinger er besat. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer.

Praktiske informationer

Kontakt gerne afdelingsleder Jane Ellehave Borrisholdt på 48 22 52 14 eller jab@agrovi.dk for informationer om stillingen.
Du kan også læse mere om os på www.agrovi.dk. Send din ansøgning ”Skattekonsulent” til agrovi@agrovi.dk.

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.
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