
Leth & Partnere søger en revisorassistent til revisionsfirma på Greve Strandvej 

19, Greve. Tiltrædelse 1/11/2017 eller efter nærmere aftale. 

Stillingen som revisor hos Leth & Partnere indebærer blandt andet: 

• Ansvar for hele opgavens løsning, herunder udarbejdelse af regnskaber, 

udførelse af revision, review mv.

• Skattemæssige opgørelser for selskaber, personlige virksomheder og 

hovedaktionærer mv.

• Opgavestyring af udførsel og opgaveøkonomi.

• Direkte kundekontakt i form af kommunikation med regnskabsansvarlig og 

ledelse.

• Rådgivningsopgaver tilpasset erfarings- og uddannelsesniveau.

• Opbygning af langvarige kunderelationer

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at 

• du har minimum har 3 års praktisk erfaring som revisor

• din uddannelse er afsluttet(eller tæt på at være afsluttet) og kan være HD.

(R) eller cand.merc.aud. e.l.

• du passer ind i et uformelt miljø og arbejder formentlig i et andet 

revisionsfirma

• du har lyst til at arbejde i en lille og flad organisation, hvor samarbejde er 

nøgleord

• du kan være lokalt bosat og ønsker at arbejde lokalt

• du kan få indflydelse på om det er et deltids- eller fuldtidsjob

• vi anvender Caseware fra FSR’s til udarbejdelse af årsrapporter og 

dokumentation af udførte revisioner mv. Kendskab til Caseware vil være en 

fordel - men ikke en betingelse.

Vi tilbyder

Leth & Partnere er et lille revisionsfirma, som oplever stor tilgang af kunder. 

Faglighed er vigtig for os, og hos os vil du få mulighed for stor indflydelse på 

udvikling af din karriere og din dagligdag på arbejdet. 

Vores kunder omfatter primært mindre selskaber indenfor en bred vifte af 

brancher og personligt ejede virksomheder. Vi løser alle revision og 

regnskabsmæssige opgaver, og da vi er tæt på vores kunder er Leth & Partnere 

ofte kundens primære finansielle rådgiver. 

Vi er placeret centralt på Greve Strandvej og indgår i et kontorfællesskab med 

et andet revisionsfirma, og vi er 7 medarbejdere på kontoret. 

Sådan ansøger du

Du bedes sende ansøgningen direkte til registreret revisor Carsten Leth på 

cl@lepa.dk med alle relevante bilag, C.V., karakterudskrifter og referencer mv. 

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte 

Carsten Leth på tlf. 43 90 95 00 / 28 14 95 96. 

Leth & Partnere, Registreret revisionsanpartsselskab, Greve Strandvej 19, 2670 

Greve

Telefon 43 90 95 00 - info@lepa.dk - www.lepa.dk

Revisor
Leth & Partnere, Registreret 
Revisionsanpartsselskab, Greve

Datoer:

Oprettet: 

15. september

 Greve Strandvej 19, 

2670 Greve 

Skriv venligst i din 

ansøgning, at du så 

annoncen hos Jobindex. 
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