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Jobbet 
Som revisorassistentelev lærer du at bogføre, kontere, lave momsopgørelser samt udarbejde regnskaber 
- alt sammen i  et unikt regnskabssystem, hvor de digitale muligheder er mange. Gradvist får du mere og 
mere ansvar samt større udfordringer. Uddannelsen er fordelt på vores virksomhed og på skoleophold. 
 
Profil 
Du har afsluttet HHX eller lignende uddannelse eller forventer at afslutte her til sommer. Du har flair og 
interesse for tal, arbejder struktureret, har ordenssans og holder aftaler. Du kan lide at have kontakt med 
andre, er klar til at give vore kunder en god service samt yde en ekstra indsats, når det gælder. 
 
Vi tilbyder 
Du får 85 engagerede kolleger, en arbejdsplads med ordnede arbejdsforhold, kantineordning, fleksibel 
arbejdstid, pensionsordning, en aktiv personaleforening m.m. Vores mål er altid at give den bedste råd-
givning med kunden i centrum. Vi sikrer, at vores medarbejdere er fagligt opdateret via relevante kurser 
og efteruddannelse.  
 
Er du interesseret? 
Du er velkommen til at kontakte regnskabsdirektør Svend Vestergaard på tlf. 96 81 42 61, såfremt du 
har spørgsmål til stillingen. Vi indkalder løbende kandidater til samtale, så send ansøgning og CV, mær-
ket ”Revisorassistentelev” hurtigst muligt til vores HR-afdeling på hr@vestjysk.dk. 

vestjysk er en rådgivningsvirksomhed, hvor der ydes faglig og økonomisk rådgivning. Økonomiafdelingen tilbyder økonomisk rådgiv-
ning, revision, udarbejdelse af regnskaber, skatterådgivning, bogføringsassistance m.m. Læs mere på www.vestjysk.dk 

Er du klar til at kickstarte din karriere inden for revision, regnskab 
og rådgivning? Er du med på at gå forrest i den digitale udvikling?  
 
Så har du nu mulighed for en 2-årig elevplads hos vestjysk med opstart 1. september 2022. Du får fra 
start en veltilrettelagt uddannelsesplan og får tilkoblet en mentor, der støtter dig i dagligdagen under hele 
uddannelsesforløbet. For de rette elever er der gode muligheder for efterfølgende ansættelse og videreud-
dannelse.  

vestjysk søger  

Revisorassistentelever 
 

Vil du med på holdet? 


