
 
 
 
 
Landbrugsrådgivning Syd/Den Grønne Revisor har i dag 30 
pct. flere kunder end for 5 år siden. Derfor mangler vi en 
erfaren revisor til vores kontorer i Ry og Vejle. 
På kontorerne i Vejle og Ry er der 21 medarbejdere, hvoraf 
de 14 er i økonomiafdelingen.  
Du vil få kontor i Ry og skal forvente at arbejde 1-2 dage pr. 
uge i sæsonen i Vejle. 
 
Jobprofil:  

• Du får ansvar for din egen kundeportefølje. 
• Du kan foretage regnskabsafslutning og optimere skatten 

for kunderne, varetage kundernes interesser overfor 
offentlige myndigheder, rådgive omkring skattestrategi, 
generationsskifte og ejendomshandel m.m.  

• Du medvirker ved udarbejdelse af skatteregnskaber og 
årsrapporter samt forestår afleveringen. Opgaverne løses i 
tæt samarbejde med en revisorassistent. 

 
Vi tilbyder: 

• Et spændende og selvstændigt job med daglige 
udfordringer, både fagligt og personligt.  

• En arbejdsplads med en uformel omgangstone og en flad 
organisationsstruktur, hvor kunden og du er i centrum. 

• Vi lægger vægt på et individuelt ansvar til den enkelte 
medarbejder, hvor du selv træffer beslutninger. 

• Selvfølgelig er der fleksible arbejdstider, løn efter aftale og 
kvalifikationer samt tiltrædelse efter nærmere aftale. 

• En gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på årsbasis på 37 
timer incl. ½ times betalt pause daglig. 
 

Personprofil: 
• Det vigtigste er, at du kan løse opgaven. Du kan være 

uddannet inden for skat, regnskab og revision, gerne reg. 
revisor, jordbrugsteknolog eller cand. merc. aud. 

• Du kan lide at arbejde med kunder, er åben og udadvendt. 
• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, men er også 

god til at arbejde i teams.  
• Det er en fordel, at du har kendskab til landbrugserhvervet.  
 

Tiltrædelse efter aftale, gerne 1. november 2016. Yderligere 
oplysninger kan fås hos ledende økonomikonsulent Jens Erik 
Nørgaard eller chefkonsulent Helle Rønning tlf. 7374 2020. 
 
Ansøgning sendes senest den 15. sepember 2016 til 
Landbrugsrådgivning Syd, Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster 
mærket ”Revisor Ry”/e-mail: her@lrs.dk. Samtaler afholdes 
løbende. Ansøgninger behandles fortroligt. 
 
Landbrugsrådgivning Syd er et samarbejde om rådgivning, drevet af 
Familielandbrugene i Region Syd. Vi har rådgivningscentre i Varde, Vejle, Ry, 
Odense, Svendborg og Løgumkloster og har samlet ca. 100 medarbejdere. Vi yder 
totalrådgivning indenfor alle faggrene og lægger vægt på, at kunderne får en 
sammenhængende rådgivning ud fra egne forudsætninger. Kundegrundlaget er ca. 
2.300 landmænd og ca. 400  andre erhverv.  
 

 

Landbrugsrådgivning Syd i Vejle/Ry 
søger erfaren revisor 
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