Søger du en revisorkarriere?

Vi søger nye kollegaer. Har du lyst til en karriere som revisor hos Christensen
Kjærulff, så er det dig vi søger som trainee til 1. september 2018?
Arbejdet og uddannelsen
Vi tilbyder en alsidig uddannelse i et
ungt miljø med gode karrieremuligheder. I starten vil du blive tildelt praktiske
opgaver, som løses i tæt samarbejde
med din mentor. I takt med din personlige og faglige udvikling får du mere ansvar for de enkelte opgaver. Hos os vil
du opleve, at du hurtigt har selvstændigt ansvar for mange af opgaverne og
dermed bliver den væsentligste kontakt
til klienterne.
Det praktiske arbejde kombineres med
såvel intern som ekstern undervisning
målrettet trainees. Samtidig forventer
vi, at du påbegynder HD(R)-studiet.
Vi betaler alle omkostninger til studiet
og sørger for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så der bliver en naturlig
sammenhæng med den teoretiske undervisning.
Hvem er du?
Det er absolut et plus, hvis du er udadvendt, præsentabel, har humor og let til
smil. Vi lægger vægt på, at du er grundig og systematisk i dit arbejde, udviser
engagement og kan tage ansvar i dagligdagen, herunder kunne arbejde såvel

selvstændigt som sammen med andre.
Som revisorer beskæftiger vi os ikke kun
med tal og paragrafer. En stor del af
tiden rådgiver vi vores klienter om økonomiske og skattemæssige forhold. Det
er derfor vigtigt for os, at du holder dig
orienteret om det, der sker i samfundet.
Vores hverdag
Vi prioriterer menneskelige aspekter
højt. Firmaets partnere og medarbejdere er “hele mennesker”, hvor arbejde, uddannelse, familie og fritid går
op i en højere enhed, også selvom det
til tider kan være nødvendigt med overarbejde.
Vi vil gerne have, at du trives og har det
godt. Derfor lytter vi til dine behov. Du
får bl.a. din egen bærbare pc til brug
for arbejde og uddannelse. Ligesom
vores øvrige medarbejdere har du 5
ugers ferie, 3 omsorgsdage og du indgår automatisk i vores sundheds- og
pensionsordning. For at passe på dit
helbred har vi bl.a. hæve-/sænkeborde
og en aftale med en fysioterapeut. Vi
forsøger gennem vores kantine- og
frugtordning at give dig mulighed for

en sund livsstil. Vi har jævnligt sociale
arrangementer, bl.a. teaterture, sportsarrangementer, fredagsbar, julefrokost
og sommerfest.
Interesseret?
Har du lyst til at høre lidt mere om,
hvordan det er at være revisortrainee
hos os inden du sender din ansøgning,
er du velkommen til at ringe til Andreas
Ravnsted-Larsen på tlf. 33 30 15 15.
Andreas blev udlært hos os den 31.
august 2017.
Din ansøgning skal, sammen med CV
og relevante eksamensbeviser m.v. sendes til ken@ck.dk eller:
Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K
Att.: HR-ansvarlig Kenneth E. Nielsen
Ansøgningsfristen er 1. marts 2018. Vi
forventer at ansætte 3 - 5 nye trainees
pr. 1. september 2018 og der vil
løbende blive afholdt samtaler.

Christensen Kjærulff er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med højt kvalificerede medarbejdere
inden for revision, skat og rådgivning. Firmaet beskæftiger ca. 100 velkvalificerede medarbejdere heraf 22
statsautoriserede revisorer, hvoraf 15 er partnere.
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