
PlusRevision søger revisor på CMA-niveau til Aalborg-

afdeling 

Vær med til at give kunderne større plus i hverdagen 

 

Ønsker du et job i en moderne og innovativ revisionsvirksomhed? Ønsker du at arbejde blandt kom-

petente og professionelle kollegaer? Ønsker du en arbejdsplads, hvor der er ”højt” til loftet og ba-

lance mellem arbejde og fritid? 

Vores kontor i Aalborg søger en uddannet revisor CMA med 3 – 5 års erfaring fra et revisionskontor. 

Du vil få 3 dygtige kollegaer på kontoret, hvor der arbejdes kompetent og professionelt i et team, 

hvor der også er plads til en sjov bemærkning. Her er der udfordringer i arbejdsopgaverne og et godt 

socialt miljø. Du får en spændende og varieret hverdag, som du selv er med til at præge, på en 

arbejdsplads, hvor vi lægger stor vægt på samarbejde, en uformel omgangstone og plads til den 

enkelte. Som revisor hos PlusRevision i Aalborg får du mulighed for at arbejde med en lang række 

mindre og mellemstore virksomheder. 

 

DINE ARBEJDSOPGAVER 

Du vil fra start få kundekontakt og arbejde selvstændigt med en række mindre kunder. Dine opgaver 

vil omhandle: 

• Revision og regnskabsudarbejdelse for en bredt sammensat kundekreds af mindre og mel-

lemstore virksomheder 

• Skattemæssige opgørelser 

• Review af regnskaber 

• Rådgivning 

• Ansvar for mindre og mellemstore kunder 

Arbejdsopgaverne er omdrejningspunktet og dermed nøglen til din faglige og personlige udvikling. 

Du får ansvar, der matcher dine evner og ønsker, samt kompetente kollegaer som sparringspartnere. 



Det vigtigste for os er din indstilling og dit engagement, hvor du viser interesse for PlusRevision, 

kunderne, din faglige og personlige udvikling samt dine kollegaer. 

VI TILBYDER DESUDEN 

• Høj grad af frihed under ansvar med gode muligheder for professionel sparring 

• Store muligheder for faglig og personlig udvikling 

• Et godt arbejdsmiljø med plads til humor 

• Gode muligheder for videreuddannelse 

• Gode personalegoder i form af frokostordning, frugtordning, personaleforening m.m. 

DIN PROFIL 

Som revisor hos PlusRevision får du selvstændige opgaver, og du skal samarbejde med dygtige 

kollegaer samt en række virksomheder i mange forskellige brancher. Vi lægger derfor vægt på, at 

du har følgende profil: 

• Du har gode kommunikationsevner, er serviceminded og udadvendt 

• Du er ambitiøs og har gode samarbejdsevner 

• Du kan arbejde selvstændigt og kan lide udfordringer 

• Du arbejder struktureret og har fokus på detaljen 

• Du har erfaring fra branchen samt CMA som uddannelse 

• Det er endvidere en fordel, hvis du behersker Navision NAV, ReviSoft og Excel, som er 

daglige værktøjer hos PlusRevision. 

OM PLUSREVISION 

I PlusRevision har vi mange års erfaring med revisionsarbejde, hvilket gør, at vi har et stærkt, pro-

fessionelt team med masser af kompetencer indenfor lige netop vores felt. Vi har en attraktiv ar-

bejdsplads, hvor medarbejdertrivsel, karriereudvikling og balance mellem arbejdsliv og privatliv 

har høj prioritet. 

ANSØGNING 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os, og ellers glæder vi os til at modtage 

din ansøgning, CV samt relevante papirer via mail: info@plusrevision.dk 

 


