
For at understøtte vores fortsatte vækst og for at sikre os 
i vores konstante higen efter at være de bedste udbydere 
af revisorernes foretrukne kvalitetssikringssystem, 
søger vi nu en:

Revimentor får flere og flere kunder. 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 også mangfoldige 

og spænder lige fra teamledelse af Revi-

mentors ca. 10 ansatte til implementering 

af Revimentor til større og strategiske 

kunder. Du får endvidere ansvaret for at 

ajourføre Revimentor, så systemet kon-

stant lever op til kravene til den lovpligtige 

kvalitetssikring.

Profilen

Vi forventer, at du har en relevant teoretisk 

baggrund, minimum cand. merc. Aud 

og du må gerne være statsautoriseret 

eller registreret revisor og have nogle års 

praktisk erfaring fra revisionsbranchen. 

Du skal have solid faglig indsigt og en god 

portion nysgerrighed. Du skal have et højt 

energiniveau, evner at holde mange bolde 

i luften samt et udvikler-gen og lyst til at 

omsætte din viden til faglige værktøjer. 

Revimentor

Revimentor er et kvalitetsstyringssystem 

med integreret dokumenthåndtering og 

faglige værktøjer samt mail-, kalender- og 

ressourcestyring. Revisorvirksomheder 

i alle størrelser kan således med fordel 

benytte systemet til at styre samtlige 

processer igennem på kunderne, ligesom 

revisorvirksomhederne kan trække på et 

omfattende og brugervenligt – integreret 

fagligt værktøj.

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.

Du skal endvidere undervise kunder i 

den faglige del af Revimentor, som er et 

af vores primære konkurrenceparametre. 

Du får naturligvis en grundig indføring i 

Revimentor – så du er godt klædt på til at 

kunne undervise i brugen af Revimentor. 

Da kunderne er i hele Danmark, skal du 

påregne nogen rejseaktivitet. 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. februar 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.

Revimentor 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 ajour med væsentlige udviklinger på deres fagområder. Herudover driver vi en række succesfulde kommercielle brands som RevisorRådgivningen, RevisorAkademi og Revimentor.

Teamleder – kundeorienteret og udviklende revisor
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