
 

 

 

 

Revisor med erfaring søges til 

 Dansk Revision Benny Jakobsen 

 

 
 

Vi blev 1. januar 2020 en del af den landsdækkende kæde Dansk Revision med 29 kontorer og mere end 450 

medarbejdere/partnere fordelt over hele Danmark.  

Dansk Revision Benny Jakobsen er et veletableret nordjysk revisions- og rådgivningsfirma, der beskæftiger 

16 ansatte, hvoraf 3 er registrerede revisorer. Vi arbejder for små og mellemstore virksomheder i hele 

Danmark, men primært i Nordjylland. Vi servicerer kunderne med bogføring, regnskabsudarbejdelse, 

rådgivning, revision m.v. Vi holder hvad vi lover og har et højt serviceniveau. 

 

Vi har stor fokus på proaktiv rådgivning af vores kunder, så de oplever, at deres revisor er nærværende og 

den vigtigste sparringspartner og rådgiver. Vi møder kunden i øjenhøjde med en fleksibel og serviceminded 

indstilling. Vores kunder forventer service og rådgivning af høj kvalitet, som er bygget på dyb indsigt i 

kundens virksomhed og branche. 

 

Vi har en flad organisationsstruktur med alle de fordele det giver. Vi har et miljø med højt til loftet, korte 

beslutningsprocesser og stor selvstændighed, og hvor humor og en uformel omgangstone bidrager til et 

inspirerende arbejdsmiljø. 

 

Vi tror på, at udvikling gennem ansvar er nøglen til et meningsfyldt arbejdsliv, så vi skaber resultater 

sammen. 
 

Er det dig vi leder efter? 

 Du har erfaring fra revisionsbranchen. 

 Du er holdspiller og drevet af at arbejde mod et fælles mål. Du får mulighed for at sparre med 

kollegerne, men det er afgørende, at du arbejder struktureret og trives med at tage personligt ansvar 

for dine ting. 

 Du skal have god forretningsforståelse med lysten til at være synlig i forhold til kunderne ved 

selvstændigt at planlægge, udføre og afslutte opgaverne. 

 Du har gode kommunikationsevner og altid øje for både helheden og detaljen. 

Vi tilbyder: 
 

 Gode udviklingsmuligheder. 

 Gode og frie arbejdsforhold. 

 Attraktiv lønpakke med forsikrings- og pensionsordning. 

 En stilling med et begrænset niveau af overarbejde i statusperioden som afspadseres hen over 

efteråret. Vi prioriterer en arbejdsplads hvor der er plads til fritid og familie. 

 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Benny Jakobsen på tlf. 40 28 88 99. 

 

Der indkaldes løbende til samtaler, så send din ansøgning og dit CV allerede i dag til Benny Jakobsen på 

beja@danskrevision.dk. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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