
HVAD FÅR DU SOM FINANCIAL CONTROLLER HOS DANSK REVISION HADSUND?

• Løbende oplæring og introduktion til nye digitale redskaber
• Arbejdsopgaver, som indeholder udvikling, procesoptimering og implementering af systemer
• Ansvar for egne kunder
• Målrettet intern undervisning
• Et dedikeret, ungt team af gode og dygtige kollegaer
• De bedste rammer til at nå dine mål, og mulighed for at udvikle din karriere i et lokalt revisions- og rådgiv-
ningshus

HVILKE OPGAVER SKAL DU LØSE?
• Controlling af vores kunders digitale bogholderi samt rådgivning omkring samme
• Udarbejde månedsbalancer tilpasset den enkelte kunde og evt. på sigt deltage i finance calls
• Digitalisering hos vores kunder
• Optimering og udvikling af økonomiprocesser
• Klargøring af materiale til revision og årsregnskab
• Løbende sparring med kundeansvarlig revisor på opgaverne
• Beskrivelse af forretningsgange, der letter implementering af nye systemer

VI TILBYDER EN ALSIDIG HVERDAG MED ET DIGITALT FOKUS

Du skaber igennem dit arbejde et trygt og tillidsfuldt forhold imellem kunderne og Dansk Revision Hadsund.
Vi er vores kunders foretrukne rådgiver, og du bliver i din nye rolle en afgørende brik i ønsket om at fortsætte 
udviklingen sammen med vores kunder, og skabe værdi for netop deres forretning. 

Du får frie rammer til at skabe de rette løsninger for, og med vores kunder. Du får mulighed for at præge din 
egen hverdag, og får ansvar og udfordringer som er tilpasset dine kompetencer. 

Du skaber effektive løsninger, når du spotter kundernes behov, og du bliver ekspert i de programmer som vi og 
ikke mindst vores kunder benytter. Derfor opnår du hurtigt en helt central rolle i både vores, og vores kunders 
forretningsudvikling.

DANSK REVISION HADSUND SØGER 

FINANCIAL CONTROLLER
MED ET DIGITALT MINDSET

Er du fremtidens financial controller med 
øje for det digitale? Så bring dine kompe-
tencer i spil hos en af lokalområdets 
bedste arbejdspladser, hvor du får lov at 
udvikle dig i takt med dine drømme og 
ønsker til arbejdslivet. 



Der er ikke én baggrund, der er rigtig i forhold til jobbet - det er dog vigtigt, at du har talforståelse lidt 
udover det sædvanlige. Du behøver ikke at have flere års erfaring, vi skal nok sørge for grundig oplæring.
Vigtigst af alt, er at du har mod på udvikling af egne opgaver, flair og interesse for it og digitalisering, samt 
læring og ny viden.  

Når du vælger at gøre karriere i Dansk Revision, får du tillid, ansvar og et hav af udviklingsmuligheder. Du kan 
udforske og skabe din egen karrierevej - alt efter dine interesser, ambitioner og den livsfase du er i. Hos os kan du 
godt være ambitiøs og gøre karriere - også på normaltid, så du har tid til livet.

Dansk Revision er en kæde med 29 selvstændige revisionskontorer fordelt over hele landet. Vi er en af
Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomheder med flere end 450 medarbejdere. Vi yder revisions- og 
rådgivningsydelser til små og mellemstore virksomheder i hele landet, med udgangspunkt i vores værdier: 
nærvær, faglighed og engagement.

HVAD KOMMER DU MED?

• Du er nyuddannet med en relevant baggrund indenfor økonomi, f.eks. finansøkonom, financial controller   
eller lignende
• Du har erfaring med/interesse for automatisering og digital procesoptimering
• Du kan debet/kredit til fingerspidserne
• Du har flair for IT og du er ikke bange for at kaste dig ud i nye systemer
• Du har en struktureret arbejdsform med sans for detaljen
• Du kan bevare overblik i travle perioder og overholder deadlines
• Du er kvalitetsbevist i opgaveløsningen, uden at det går udover evnen til afslutte opgaven

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

Fortæl os hvem du er, hvad du står for og hvorfor det netop er dig, der skal være en del af vores team.
Send os din ansøgning til nedenstående mailadresse. Hvis du ønsker at høre mere om jobbet, eller har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Michael Carstens på tlf. 98 57 39 44 eller mica@danskrevision.dk 

Vi afholder samtaler løbende og tiltrædelse er snarest muligt efter nærmere aftale. 
Vi tillader os at fjerne opslaget, når den rette kandidat er fundet.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dit CV.
 

FORDI AT NÆRVÆR ER MERE VÆRD
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