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Til at indgå i et stærk fagligt rådgivningsteam i vores  
afdeling for regnskab & skat søger vi snarest muligt en  
struktureret og kvalitetsorienteret økonomirådgiver med 
en proaktiv tilgang til rådgivningen. 

Du får ansvaret for et fast kundeportefølje med udarbej-
delse af årsrapporter og skatteregnskaber.

LandboSyd har kontorer i både Aabenraa og Odense.

Dine opgaver vil blandt andet være
• Udarbejdelse af regnskaber
• Håndtering af skat
• Udarbejdelse af selskabsregnskaber i samarbejde med 

eksterne samarbejdspartnere
• Gennemførelse af regnskabsmøder mm.
• Fastholde, udvikle og udvide egen kundeportefølje.
• Løbende opfølgning og evaluering af regnskabsudar-

bejdelsen i tæt dialog med kunden
• Tovholder på kundens regnskabsproduktion
• Sikre tæt dialog med assistenter og øvrige rådgivere 

omkring kunden
• Rådgivning om regnskab, skat og skattestrategi.

Din baggrund
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og har 
god erfaring fra tilsvarende stilling. Kendskab til Ø90 kan  
være en fordel, men det er ikke en forudsætning. Du er 
erfaren bruger af Office-pakken.
Du er en holdspiller, udadvendt med en imødekommende 
personlighed og sætter pris på kollegial sparring. 

Du prioriterer vidensdeling og tværfaglig sparring med  
fokus på kundens bundlinje.

Med et job hos os får du
Gode kollegaer i et stærkt fagligt team, hvor en uformel 
omgangstone bliver prioriteret i en travl hverdag. 
Du får et job med frihed til selv i en vis udstrækning at 
planlægge tid og opgaver. Vi tilbyder høj fleksibilitet, hvor 
det ikke er nødvendigt at møde på kontoret i hhv. Aabenraa  
eller Odense hver dag. 

Vi tilbyder attraktivt ansættelsesforhold med god pensi-
on samt gode muligheder for videreuddannelse - og flotte 
kontorfaciliteter med kantine og fitnessrum. 

LandboSyd er en dynamisk og moderne rådgivnings-
virksomhed i vækst, der landsdækkende servicerer det  
professionelle landbrug. Vi har kunden i centrum og står 
stærkt på digitalisering og den teknik, der i dag anvendes 
i landbruget.

Er du klar til at søge jobbet som økonomirådgiver ved  
LandboSyd, glæder vi os til at modtage din ansøgning på  
www.landbosyd.dk/job.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen 
til at kontakte afdelingschef Anders Peter Frederiksen på  
telefon 2499 4270 eller teamleder Jesper Naeve Jensen på 
telefon 2021 3138.


