
Om dig 
Vi søger en kompetent og fagligt velfunderet revisor, der har erfaring med udarbejdelse af 
regnskaber, skattemæssig rådgivning samt øvrig økonomisk rådgivning. Du trives med at 
arbejde i teams og ønsker at bidrage til faglig sparring på tværs af afdelinger og fagområder. 
Hos vestjysk lægger vi stor vægt på ligeværdighed og rummelighed i forhold til både kunder og 
kollegaer, og derfor forventer vi det samme af dig.

Vi forestiller os desuden, at du besidder følgende kvalifikationer: 

• Du har en regnskabs- eller skattemæssig baggrund og er fagligt klædt på til opgaverne
• Du kan yde kompetent og kvalificeret rådgivning i øjenhøjde med vores kunder 
• Erfaring er en fordel, men er du den rette person, varetager vi gerne din oplæring

Vi tilbyder
• Egen kundeportefølje - hovedsageligt driftige landbrugskunder men også andre erhverv
• Selvstændigt ansvar i forhold til planlægning og udførelse af egne arbejdsopgaver
• Et arbejdsmiljø præget af engagerede kollegaer, hvor ordentlighed er en vigtig faktor
• Fleksible arbejdsvilkår, hvor balance mellem arbejde og privatliv vægtes højt

Vores mål er altid at yde kvalificeret rådgivning med kunden i centrum. Vi tilbyder desuden 
ordnede forhold med pensionsordning, sundhedsforsikring, flekstid, kantineordning, en aktiv 
personaleforening samt 100 engagerede kollegaer. 

Er du interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte regnskabsdirektør 
Svend Vestergaard på tlf. 96 81 42 61 / 40 74 41 70. 

Kandidater indkaldes løbende til samtale, så send hurtigst muligt ansøgning og CV, mærket 
”Revisor,” til vores HR-afdeling på hr@vestjysk.dk

vestjysk er en rådgivningsvirksomhed, hvor der ydes faglig og økonomisk rådgivning samt fokuseres på den digitale udvikling.  
Økonomiafdelingen tilbyder økonomisk rådgivning, revision, udarbejdelse af regnskaber, skatterådgivning, bogføringsassistance 
m.m. - primært til landbrugsvirksomheder samt andre mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere på www.vestjysk.dk
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Kompetent og fagligt velfunderet

REVISOR
Har du lyst til at arbejde i en vækstvirksomhed med 
kompetente kollegaer på et af områdets største 
regnskabskontorer?

Hos vestjysk søger vi en selvstændig og ansvarlig 
revisor med tiltrædelse snarest muligt




