
Hos vestjysk får du ca. 90 kompetente og 
engagerede kolleger. Vi betjener hovedsageligt 
driftige landbrugskunder men også andre 
virksomheder inden for alle typer erhverv. 

Dit ansvarsområde
Som revisorassistent får du ansvar for egen  
kundeportefølje i samarbejde med en revisor.

Arbejdsområderne omfatter regnskabsopgaver 
som fx:

• Bogføring

• Afstemninger

• Momsopgørelser

• Udarbejdelse af skatteregnskaber
og årsrapporter

Du har styr på tallene
Du er uddannet revisorassistent i/fra et 
revisions- eller regnskabskontor.          
Vi arbejder i programmet Ø90 med digital 
bilagshåndtering i SUMMAX, hvorfor det er en 
fordel, at du har erfaring med eller kendskab til 
dette. 

Du får et tæt samarbejde med kunderne. Det er 
derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere 
både mundtligt og skriftligt og er vant til kunde-
kontakt. Du brænder for at lære nyt og for at 
bruge din viden, så den skaber værdi for kunder 
og kollegaer.

Vi tilbyder
Vores mål er altid at yde kvalificeret rådgivning 
med kunden i centrum. Vi sikrer, at du er fagligt 
opdateret via relevante kurser og 
efteruddannelse. Der er travlt i foråret og 
mindre arbejdspres i efteråret. Vi tilbyder dig 
ordnede forhold med pensionsordning, 
sundhedsordning, flekstid, kantineordning, en 
aktiv personaleforening m.m.

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

Vi indkalder løbende kandidater til samtale, så 
send allerede nu ansøgning og CV, mærket 
”Revisorassistent”, til vores HR-afdeling på 
hr@vestjysk.dk.

vestjysk er en rådgivningsvirksomhed, hvor der ydes faglig og økonomisk rådgivning, og hvor man går forrest i den digitale udvikling.  
Økonomiafdelingen tilbyder økonomisk rådgivning, revision, udarbejdelse af regnskaber, skatterådgivning, bogføringsassistance 
m.m. til primært landbrugsvirksomheder samt andre mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere på www.vestjysk.dk
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Vi søger 

REVISOR- 
ASSISTENT
Vil du være en del af et moderne og dynamisk  
revisionskontor, der går forrest i den digitale udvikling? 
Så har du nu mulighed for ansættelse hos vestjysk, 
der er et af områdets største regnskabskontorer




