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LandboSyd søger en revisor til team kvæg, der brænder for at at yde en kompetent rådgivning til det 
professionelle landbrug.
Som revisor vil du få ansvaret for rådgivning og økonomisk sparring med en række regnskabskunder. 
Dine primære opgaver vil være rådgivning indenfor regnskab, skat og strategi.

Du har en baggrund som revisor, gerne Cand. Merc. eller statsautoriseret, eller en tilsvarende solid 
økonomisk erfaring. Du er proaktiv og lægger vægt på at rådgive dine kunder, så de kan se mulighe-
der og bliver sikret de bedste løsninger.
Du brænder for at skabe resultater og har eventuelt erfaring med landbrugskunder og arbejdet med 
selskaber. 

Du vil få en fast kundeportefølje, og du arbejder struktureret og målrettet og sikrer tæt og konstruktiv 
sparring med kunden. Du har fokus på en høj kvalitet i dit arbejde og du kan yde den bedste rådgiv-
ning som skaber værdi for kunden.

Dine opgaver vil primært være regnskabs- og revisonsopgaver med hovedfokus på:
• Udarbejdelse og gennemgang af skatte- og driftsregnskaber
• Håndtering af selskabsregnskaber samt kunderådgivning omkring dette
• Rådgivning omkring økonomi i forbindelse med køb og salg af ejendomme. 
• Rådgivning omkring generationsskifte, skattestrategi, selskabsdannelse og virksomhedsledelse
• Sparring for de enkelte kunder og deres familie i relation til deres økonomi og udvikling.
• Hvis du ønsker det, er der mulighed for at blive et fagligt fyrtårn samt udvikle forskellige projekter 

i relation til landbrugsøkonomi.

Du vil blive en del af et stærkt fagligt økonomiteam med rådgivere og assistenter. Et stærkt fokus 
på tværfagligt samarbejde i organisationen sikrer, at du får en solid platform, til at skabe værdi hos 
kunderne.

LandboSyd er en dynamisk og moderne rådgivningsvirksomhed i vækst, der servicerer det professi-
onelle landbrug.

Med et job hos os får du:
• Et kompetent og stærkt fagligt miljø og god kollegial sparring
• En ambitiøs og uformel organisation med en stærk holdånd
• Frihed til selv at planlægge tid og opgaver
• God oplæring og mulighed for videreuddannelse
• Attraktivt ansættelsesforhold med god pension, forsikring og sundhedsdækning
• Flotte kontorfaciliteter med fitnessrum og god frokostordning i moderne kantine

Er du klar til jobbet som revisor ved LandboSyd, ser vi frem til at modtage din ansøgning på www.
landbosyd.dk/job senest den 10. september 2018. 

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Carsten Friis på 
tlf.: 2025 8204 eller direktør Jan Fensholt-Hansen på tlf.: 5123 1292.


