Er det dig
– eller en
du kender?

Kan du regne den ud?
Erfaren rådgiver søges til SAGRO Regnskab i Esbjerg
Vi forventer
• at du er faglig dygtig
• at du har kendskab til selskaber
• at du har erfaring inden for landbrugskunder
• at du er positiv
• at du er struktureret
• at du er kvalitetsbevidst
• at du er loyal og tillidsvækkende
• at du kan yde den bedste rådgivning, som skaber værdi for kunderne.
Som rådgiver hos SAGRO bliver du en del af et stærkt team og får ansvaret for en gruppe kunder.
Afdelingen arbejder med skatteregnskaber og årsrapporter for mellemstore og større landbrug samt en række alsidige rådgivningsydelser
som skatte- og afgiftsrådgivning, økonomisk styring, generationsskifte samt virksomhedsledelse.
Som medarbejder har du frihed til at tage ansvar, for kun derigennem mener vi, at den enkelte bliver handlingsorienteret og beslutningsdygtig. Ledelsen er uformel og delegerende for at give den enkelte plads til at være proaktiv. Det smitter af på humøret og stemningen og
skaber rum til innovation og forandringer.
Vi har højt til loftet, plads til armbevægelser og let til smil. Det håber vi også du har!
Vi tilbyder fleksible arbejdstider, betaling af relevant uddannelse og kurser samt kantineordning.
Attraktiv løn og ansættelsesvilkår efter aftale.
For yderligere info:	Kontakt afdelingsleder Bodil Christensen, tlf. 7660 2220, bch@sagro.dk eller
		
regnskabschef Helle Zederkof, tlf. 2054 5431, hjz@sagro.dk
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Tiltrædelse:
Stillingen ønskes besat snarest, og vi venter gerne på den rigtige.
Du kan ansøge stillingen HER
SAGRO er landets største rådgivningsselskab med ca. 475 medarbejdere, der servicerer kunder i landbruget og
det øvrige erhvervsliv. I rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg har vi højt kvalificerede rådgivere
inden for alle landbrugsmæssige og erhvervsmæssige forhold.
SAGRO er en fusion mellem Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden.
Læs mere på www.sagro.dk

