
Høj faglighed og gode vilkår i et 
stærkt fællesskab

SKRIV TIL OS
Send dit CV, karakterer og evt. ansøgning 
via hjemmesiden: inforevision.dk

Vi tager løbende stilling til ansøgningerne. 
Se også mere om medarbejderfordele og 
karrieremuligheder på inforevision.dk 

REVISOR- 
TRAINEE

Om inforevision
inforevision er et revisions- og konsulent-
hus med ca. 140 medarbejdere. Vi betjener 
3100 mindre og  mellemstore virksomheder i 
mange brancher, og vores ydelser omfatter 
revision og regnskab, it-revision skat, moms 
og afgifter, internationale forhold, trans action 
services, erhvervsservice, it og interimydel-
ser. inforevision er etableret i 1986 og ligger i 
Søborg. 

Vores hus summer af liv, og vores kultur er 
forankret i fire stærke værdier: Engagement, 
professionalisme, hjælpsomhed og uhøjti-
delighed. Vi arbejder meget i teams og på 
tværs i organisationen. Det giver bred viden 
og gode interne udviklingsmuligheder. Vi gør 
også meget ud af fællesskabet og det sociale 
liv med arrangementer og  i nitiativer, der knyt-
ter medarbejderne tættere til  hinanden og til 
inforevision. 

KONTAKT
Anne Vagnø  Ea Makholm Corfitz Nielsen
HR Chef   HR Konsulent
ava@inforevision.dk  eni@inforevision.dk
Tlf. 3953 5764  Tel. 3953 5711



VIL DU 
HÅNDPLUKKES?
Hvert år udvælger vi 7-10 ambitiøse og dygtige 
trainees til vores to-årige uddannelse i revision. 
Du bliver en del af et ungt og aktivt studiemiljø 
og arbejdsfællesskab med mange muligheder. 

Vi ansætter i årgangshold, der følges ad i ud-
dannelsen. Ved siden af det daglige arbejde og 
den interne uddannelse læser du HD to aftener 
om ugen. 

Din udviklingskurve stiger nærmest lodret fra 
dag ét, og det kræver engagement og skarp-
hed. Vi kvitterer med en god løn, markante løn-
stigninger og et godt sammenhold. Vi betaler 
dit HD-studie, som har en samlet værdi af ca.  
200.000 kroner. Men frem for alt giver vi dig et 
solidt fagligt og socialt fundament for resten af 
din karriere. 

EN FLAD 
ORGANISATION
Hos os er gennemsnitsalderen lav, faglighe-
den høj og organisationsstrukturen flad, og du 
bliver hurtigt en integreret del af din årgang og 
dit revisionsteam. 

Vi samarbejder med kunder og kollegaer i en 
uhøjtidelig tone, der er præget af gensidig 
respekt og nysgerrighed på faget, og vi sætter 
pris på medarbejdere, der tør stille spørgsmål, 
og som bidrager med idéer. 

Vi tilbyder
→ Introprogram og internt uddannelsesforløb

→ Betalt HD-studie, bøger, PC og tid til skole

→ Tidlig kundekontakt og ansvar

→ God løn og netværk på alle niveauer

→ Personlig mentor og løbende coaching

→ Fællesskab og masser af plads til hygge

Du har
→ HHX eller en tilsvarende uddannelse, så du kan 

begynde på HD 1. del, når du starter hos os

→ En faglig stærk baggrund i de fag, der er direk-
te  relevante for revision, fx dansk, matematik 
og  virksomhedsøkonomi

→ Lyst til at arbejde med både tal og mennesker

→ Mod på udfordringer, udvikling og samarbejde

En del af holdet
Vi gør os umage for at give dig en god start med 
en grundig introduktion til arbejdet og fælles-
skabet i inforevision. Fx deler du kontor med en 
personlig mentor, som hjælper og vejleder dig 
i det daglige. I løbet af den første måned tager 
alle trainees også på weekendtur sammen. Du vil 
opleve, at du hurtigt bliver en del af holdet. 

KARRIERE MED 
MULIGHEDER

Trygge rammer
”For mig har det været vigtigt at have trygge ram-
mer. Det er et stort spring at gå fra gymnasie og 
sabbatår til studie- og arbejdsliv på fuld tid. Jeg 
kan godt lide, at inforevision ikke er kæmpestort, 
og at alle her har en chance for at lære hinanden 
at kende.” Majken, 2. års trainee

Faglig og personlig udvikling
”I inforevision er der plads til personlig og faglig 
udvikling. Til daglig arbejder du sammen med 
kompetente og engagerede kollegaer, som har 
den samme interesse for tal og regnskaber som 
dig selv. Der er også rig mulighed for at få hjælp 
og sparring til både arbejds- og studierelaterede 
spørgsmål.” 
Lasse, 2. års trainee

Et stærkt sammenhold
”I inforevision starter man på et hold med 6-9 
andre revisortrainees. Vi lærer hurtigt hinanden 
og vores kollegaer at kende gennem en masse 
sociale arrangementer. Det stærke sammenhold 
afspejler sig i dagligdagen; både kollegaer og part-
nere er altid mere end villige til at hjælpe. Det er 
fedt at have kollegaer, som man ikke udelukkende 
arbejder sammen med, men som man også kan 
være sammen med i sin fritid.” 
Tobias, 2. års trainee


