
 

Er du Revisor og kan du noget med tal?  

- så giv os et kald! 

Hos SAM Revision A/S går det godt! Så godt, at vi søger en ny kollega, der kan hjælpe med vores 

store tilgang af nye erhvervskunder. Er du klar på at tage ansvar, så har vi arbejdspladsen, hvor du 

kan blive udfordret og udviklet.  

 

Hvem er vi? 
Vi er et mindre revisionsvirksomhed med 25 glade og kompetence medarbejder, med hovedkontor 

i Aarhus. Vores kunder er primær mindre erhvervsvirksomheder i Østjylland. Vi har en meget 

uformel omgangstone og vægter humør højt i hverdagen, også imens vi arbejder. Hos os er der stor 

frihed under ansvar og altid en venlig kollega, der er klar på at give en hjælpende hånd.  

 

Vi tilbyder et stabilt job med et godt arbejdsmiljø 
Det er vigtigt for os, at du som kollega får en god balance mellem arbejds- og privatliv, hvilket kan 

være svært i revisionsbranchen. Vi har fleksible mødetider og derudover har du også mulighed for 

tage nogle timer om ugen fra hjemmearbejdspladsen. 

 

Vi har en aktiv personaleforening, som giver mulighed for alt fra motionsløb og biografklub til 

cykelture og madkurser. Derudover har vi en attraktiv frokostordning og en god pensionsordning 

med sundhedsforsikring. 

 

Hvem er du? 
- Du er en udadvendt kollega, der er god til at samarbejde, så hele afdelingen når sine mål. 

- Du har minimum 3 års erfaring med revision-, regnskab-, og rådgivningsopgaver. 

- Du trives i et til tider hektisk miljø med en udfordrende hverdag. 

- Du er indstillet på at blive opdateret med den nyeste lovgivning om SKAT og moms. 

 

Vil du arbejde i en spændende virksomhed? 
Så send din ansøgning til Personalechef Pia Pedersen på pp@samrevision.dk. Hvis du har 

spørgsmål, kan du ringe på 12 34 56 78. Vi skal bruge din ansøgning senest d. 17. marts 2019. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt vores kontor i Aarhus i uge 14.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Læs mere om os her www.samrevision.dk. 
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