AB L
Hvad søger vi
ABL Revision ApS søger en revisorelev, der gerne vil lære noget om bogføring, regnskab,
revision, skat og moms. Det foregår med opbakning fra kollegaer og der vil også være dialog
med kunder og samarbejdspartnere. Er det noget for dig? Så læs videre…
Vi er en mindre revisionsvirksomhed med pt. 5 ansatte bosiddende i flotte renoverede lokaler
i Aalestrup. Vores kunder er primært små- og mellemstore selskaber (SMV-segmentet) samt
personlig drevne virksomheder. Vi beskæftiger os med alt indenfor bogføring, lønadministration, regnskab, revision, skatterådgivning mm.

·
·
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Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil variere fra kunde til kunde, men vil omfatte følgende i elevperioden:
Regnskabsopgaver
Bogføringsopgaver
Momsopgørelse og indberetning, herunder også lønsumsafgift
Afstemning og klargøring af regnskabsmateriale
Vi forventer…
Du må gerne have afsluttet HHX-uddannelsen eller finansøkonom.
Vi forventer desuden, du kommer med godt humør og mod på at lære mere og nyt. Dine
opgaver vil være afvekslende og der vil være mulighed for at sætte præg på din arbejdsdag.
Du vil gennemgå et to årigt struktureret elevforløb, hvor du vil følge et undervisningsforløb for
revisorelever sideløbende med at du får en masse praktisk erfaring hos os. Der vil evt. være
mulighed for videreuddannelse.
Som person, er du indstillet på at være en del af holdet, og respekterer dine kunder og
kollegaer, sætter en ære i kvalitet og fremtræder troværdigt og tillidsvækkende.
Du vil få fast arbejdsplads på vores kontor på Testrupvej 14 i Aalestrup, hvor du sammen
med dine kollegaer vil blive omdrejningspunkt for vores kunder.
Du tilbydes gode arbejds- og personaleforhold i et røgfrit miljø, fast lønpakke med
pensionsordning samt mulighed for sundhedsforsikring. Vi har en meget uformel tone og vi
bider ikke.
Har ovenstående vakt din interesse så kontakt os hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til
ansættelsessamtaler, så send gerne din ansøgning samt cv til info@ablrevision.dk snarest
mulig.
Med venlig hilsen
ABL Revision ApS

