Kungälvs Revisionsbyrå söker
redovisningskonsult

Vi är med i LR Revision och
Redovisning, som är ett nätverk av
lokalt ägda revisions- och
redovisningsbyråer, med över 70
lokalkontor runtom i Sverige. Vi
arbetar främst med små och
medelstora företag. Samtidigt har vi
fördelen av en gemensam
organisation som ger tillgång till
specialister, kompetensutveckling
och internationellt kontaktnätverk.

Kungälvs Revisionsbyrå
– 50 års erfarenhet av
redovisning, rådgivning
och revision

Jobbsammanställning
 Placering - Kungälv


Omfattning - Heltid

 Provanställning – 6 mån
 Bransch – Redovisning
 Tillträde – snarast


Utbildning – Eftergymnasial
utbildning YH alternativt
högskoleexamen med inriktning
mot redovisning

Företagsfakta
Kungälvs Revisionsbyrå AB
Orgnr 556338-3768
www.kungalv.lr-revision.se
Tel: 0303-936 30
Mail: kungalv@lr-revision.se

Vi söker dig som vill jobba som
redovisningskonsult på vårt kontor I
Kungälv
Kungälvs Revisionsbyrå är en revisions- och redovisningsbyrå som
framförallt riktar sig mot ägarledda företag.
Vi erbjuder våra kunder bla tjänster inom redovisning, lönehantering,
bokslut, revision och ekonomisk konsultation.
Vi är idag 10 anställda med en auktoriserad och en godkänd revisor,
3 auktoriserade redovisningskonsulter samt skattekonsult och
redovisningskonsulter.

Tjänsten
Som redovisningskonsult kommer du arbeta med ett antal av byråns
kunder inom olika branscher. Du hanterar framförallt löpande
bokföring, avstämningar och skatter och avgifter. För rätt person
finns även möjlighet för vidareutveckling mot bokslut,
årsredovisningar och rådgivning. Du arbetar nära dina kollegor och
har alltid någon att rådfråga och diskutera med.
Vi tror på individen och tillämpar därför eget ansvar i
arbetsutförandet. Du som person trivs i en kundfokuserad och
omväxlande arbetsmiljö. Arbetet kommer att ske både på kontoret
och ute hos kund. Detta medför att man som person skall vara
driven, självständig, analytisk och duktig på att bygga relationer.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom revision, redovisning eller annat
ekonomirelaterat arbete är meriterande.

Ansökan
Din ansökan består av CV, personligt brev och akademiska meriter.
Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt men senast 15e
januari 2019.
Ansökan mailas till mattias.lindeberg@lr-revision.se.
Frågor kring tjänsten besvaras av Mattias Lindeberg,
telefon 0303-935 68, mattias.lindeberg@lr-revision.se.

