
For at understøtte vores fortsatte vækst, og for at sikre os 
i vores konstante higen efter at være de bedste rådgivere 
af skatte, moms og juridiske problemstillinger, 
søger vi nu en:

RevisorRådgivning får flere og flere kun-

der. Vi skal derfor udvide vores team af 

dygtige og engagerede medarbejdere, og 

leder nu efter en person, som vil være med 

til at udvikle vores kvalitetssikringssystem 

og vores kunder.

Stillingen

Kunderne er typisk statsautoriserede og 

registrerede SMV-revisorer og dækker 

således langt størstedelen af det danske 

marked. Opgaverne er således også mang-

foldige, og spænder lige fra telefonisk 

skatte- og momsrådgivning af revisorerne, 

til skriftlig juridisk assistance af både revi-

sorer og deres kunder i konkrete sager. 

Endvidere byder jobbet på udvikling og 

ajourføring af skatteværktøjer, som er en 

samling manualer med det mest relevante 

indenfor skat, en revisor får behov for – en 

slags ’revisorernes hjælpende hånd’. 

Periodevis vil du også skulle deltage i kon-

gresser, messer, kundebesøg og lignende, 

ligesom du vil skulle være medforfatter 

på en række artikler til fx nyhedsmails 

til kunder og medlemmer, RevisorBladet, 

RevisorInformerer mv. 

Profilen

Vi forventer, at du har en relevant teoretisk 

baggrund, minimum Cand. Merc. Aud. 

og nogle års praktisk erfaring, gerne fra 

revisionsbranchen. Du skal have solid 

faglig indsigt og en god portion nysger-

righed. Du skal have et højt energiniveau, 

evne at holde mange bolde i luften, samt 

et udvikler-gen og lyst til at omsætte din 

viden til værktøjer til brug for kunder.

RevisorRådgivning

RevisorRådgivning er en rådgivningsen-

hed, der råder over et team af jurister og 

skattekonsulenter, der rådgiver i alt om-

kring skat, juridiske spørgsmål og moms.

RevisorRådgivning er altid opdateret og 

har et solidt kendskab til nye love, regler 

og domme, hvilket sikrer at kunderne altid 

får kvalificeret rådgivning.

Arbejdsvilkårene

Vi er en engageret stab af medarbejdere, 

som lægger vægt på at være troværdige 

og nyskabende og på at have et fællesskab 

både fagligt og socialt. Du kommer til at 

arbejde sammen med fagligt velfunde-

rede og kreative kollegaer, som hellere 

end gerne deler deres viden og ideer med 

hinanden.

Hos os er der plads til at have et liv ved 

siden af arbejdet. Hele året.

Vi aflønner på et realistisk markedsniveau, 

som afspejler din uddannelse og erfaring.

Ansøgning

Send din ansøgning pr. mail til direktions-

sekretær Mary-Ann Christensen på mac@

frr.dk inden 1. marts 2009. Du er også 

meget velkommen til at kontakte kom-

merciel direktør Steen Rath, på tlf. 4137 

2228 (sr@frr.dk) for yderligere oplysninger 

om stillingen.

RevisorRådgivning er en del af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, som er brancheorganisationen for registrerede revisorer.  Vi er en organisation med ca. 2.000 medlemmer og 40 medarbejdere. FRR’s medarbejdere 
varetager det erhvervs- og fagpolitiske arbejde og servicerer og rådgiver medlemmerne og kunder. Foreningens sekretariat driver en omfattende oplysningsvirksomhed om revisorfaglige emner for at sikre, at medlemmerne og 

kunder altid kan være à jour med væsentlige udviklinger på deres fagområder. Herudover driver vi en række succesfulde kommercielle brands, som Revisorrådgivningen, RevisorAkademi og Revimentor.

Kundeorienteret skatte- og juridisk konsulent


