SEND EN ANSØGNING
Send din ansøgning med CV og relevant
dokumentation til info@inforevision.dk
Vi tager løbende stilling til ansøgningerne.
Se også inforevision.dk

Om inforevision
inforevision er et revisions- og konsulenthus med
over 130 medarbejdere. Vi betjener 3100 mindre og
mellemstore virksomheder i mange brancher, og vores
ydelser omfatter revision og regnskab, skat, moms og
afgifter, internationale forhold, corporate finance, trans
action services, erhvervsservice, it og interimydelser.
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 uhøjtidelighed. 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
initiativer, der knytter medarbejderne tættere til hinanden
og til inforevision.
KONTAKT
HR-chef Betinna Sidor
bsr@inforevision.dk
Tlf. 3953 5000
FIND OS PÅ

inforevision.dk

Vi har karrierejobbet
– har du ambitionerne?

VIL DU
HÅNDPLUKKES?
Vi tilbyder
→ Introprogram og internt uddannelsesforløb
→ Betalt HD-studie, bøger, laptop 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 grin

Du har
→ HHX eller en tilsvarende uddannelse, så du kan
begynde på HD 1. del, når du starter hos os
→ Karakterer på mindst 7 i de fag, der er direkte
relevante for revision, fx dansk, matematik og
virksomhedsøkonomi
→ Lyst til at arbejde med både tal og mennesker
→ Mod på udfordringer, udvikling og samarbejde

Inden du beslutter dig
Du får meget hos os, men vi kræver også en del, så
tænk grundigt over det, før du tager en beslutning.
Du kan ikke klare uddannelsen, hvis det kun er lønnen,
der motiverer, og fra begyndelsen skal du være fagligt
stærk. Så har du også overskud til familie, venner og
kæreste undervejs.

Hvert år udvælger vi 5-7 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 uddannelsen.
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 skarphed. Vi kvitterer
med en god løn, markante lønstigninger og en bærbar
PC. Vi betaler også dit HD-studie, som har en samlet
værdi af 200.000 kroner. Men frem for alt giver vi dig
et solidt fagligt og socialt fundament for resten af din
karriere.

EN DEL AF
HOLDET
Hos os er gennemsnitsalderen lav, fagligheden 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 livet og faget, og vi sætter pris på medarbejdere,
der tør stille spørgsmål, og som bidrager med idéer.

Motivation
”Fra starten er jeg blevet mødt med åbne arme i inforevision.
De er erfarne og ved, hvordan de skal håndtere nye trainees.
Her kan alle snakke med alle, og man føler sig så velkommen.
Og så stoler de på dig og tror på dig. Allerede i min anden uge
skulle vi sende fuldmagts- og engagementsforespørgsler ud til
bankerne, og det var med vores egne underskrifter. Det er en
stor cadeaux, der skaber motivation.”
Mia, 1. års trainee

Fællesskab
”Hvert år bliver der ansat nye trainees, så vi er hele tiden en stor
gruppe unge medarbejdere. Man knytter sig ekstremt hurtigt til
sin årgang, og det er fedt. Omgangstonen er meget uhøjtidelig
og humoristisk, og her er en ”åben-dør politik”. Det betyder, at
man kan gå ind til alle og spørge, hvis man har brug for hjælp.
Selv partnerne kommer forbi og snakker – også om ting, der ikke
er arbejdsrelaterede. Jeg tror, det er en af grundene til, at mange
bliver i inforevision i mange år. Derudover er der en masse
arrangementer udenfor arbejdstid. Blandt andet er der en del,
som går til træning sammen. Det styrker fællesskabet.”
Stefan, 2. års trainee

Muligheder
”I inforevision kommer mennesket først – og derpå fagligheden.
Det får mig til at føle mig værdsat og giver mig lyst til at blive
en time længere og yde noget ekstra. Det er vigtigt for mig.
Derudover er det en superspændende uddannelse med mange muligheder for at videreuddanne sig og gøre karriere. Mit
mål for fremtiden er at blive statsautoriseret revisor, så jeg
kan sikre mig et godt liv med et godt job og økonomisk frihed.”
Simon, 1. års trainee

