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Kunne du tænke dig at blive Revisortrainee, og lære mere om 

regnskab, revision, bogføring skat og moms. Det sker med op-

bakning fra kollegaer og i dialog med vores kunder.  

 

Vores kunder er primært i SMV-segmentet(små- og mellemstore virksomhe-

der) og omfatter en bred vifte af brancher, såsom bl.a. IT-, kommunikation 

samt håndværksvirksomheder og du vil komme til at arbejde hovedparten af 

disse brancher. 

 

Vi har en flad organisationsstruktur med en uformel tone, hvor sparring fore-

går på tværs og hvor du får klare succesmål med løbende opfølgning. 

 

HVEM ER DU? 

Vi forventer, du kommer med godt humør og mod på at lære nyt.  

 

Som person, er du indstillet på at være en del af holdet, i stand til at holde 

mange bolde i luften, sætter en ære i kvalitet og fremtræder troværdigt og til-

lidsvækkende. 

Du afslutter HHX-uddannelsen og er dermed kvalificeret til at starte på HD 

1.del. Alternativt er du Finansøkonom eller Financial Controller. 

 

REVISORTRAINEE HOS LETH & PARTNERE 

Dine opgaver vil være afvekslende og der vil være mulighed for at sætte præg 

på din arbejdsdag. 

 

Når du starter hos os, vil du blive præsenteret for en plan som beskriver de 

kommende arbejdsopgaver, desuden vil du blive tilknyttet en fast kollega, 

som vil hjælpe dig fagligt, men også sikre, at du falder godt til hos os. 

 

Dine arbejdsopgaver vil variere fra kunde til kunde, men vil omfatte følgen-

de:  

• Revision og regnskabsopgaver for en række mindre kunder 

• Lettere rapporteringsopgaver 

• Afstemning og klargøring af regnskabsmaterialet i forbindelse med års-

afslutning 

• Bogføringsopgaver og lønninger 
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• Momsopgørelse og indberetning heraf 

 

Du vil gennemgå et to årigt trainee forløb, hvor du vil følge FSR – danske re-

visorers undervisningsforløb for trainees sideløbende med at du får en masse 

praktisk erfaring hos os. Det forventes, at du starter på HD studiet i sep-

tember 2019 eller 2020.  

 

Efter trainee forløbet er der mulighed for, at fortsætte i virksomheden som re-

visorassistent, hvor du kommer lidt mere i dybden af revisions- og regnskabs-

opgaverne, sideløbende med, at du læser HD 2. del.  

 

HVEM ER LETH & PARTNERE 

Leth & Partnere ligger på Greve Strandvej 19, 2670 Greve og vi er ca. 7 per-

soner på kontoret, hvor vi har en fri og uformel omgangstone. Du kan lære 

Leth & Partnere bedre at kende på www.lepa.dk. 

 

Du tilbydes gode arbejds- og personaleforhold i et røgfrit miljø, fast lønpakke 

med pensionsordning, sundhedsforsikring. 

 

ER DU INTERESSERET I STILLINGEN:  

Stillingen ønskes besat med start 15. august 2019. Vi indkalder løbende til an-

sættelsessamtaler, så send gerne din ansøgning og C.V. mv., til os snarest mu-

lig. 

 

Send din ansøgning og C.V. mv. til Carsten Leth på cl@lepa.dk og skulle du 

have spørgsmål, kan du kontakte Carsten Leth direkte på 28149596. 


