Deloitte söker revisorsassistenter
till Göteborg för start augusti 2018
Har du vad som krävs för att jobba på Deloitte?
Vill du bli en del av vårt framgångsrika team med branschens mest nöjda klienter
och ingå i världens största konsult– och revisionsnätverk? Vi söker blivande
revisorer till vårt kontor i Göteborg för anställning i augusti 2018. Hos oss får du
mycket stora möjligheter att utvecklas och du får snabbt en bred erfarenhet från
både stora börsbolag, medelstora och små bolag i olika branscher.
Vi söker
Vi söker dig som är nyutexaminerad ekonom och, vid tjänstens tillträde,
uppfyller Revisorsnämndens teoretiska krav för revisorsexamen (auktorisation).
Relevant arbetslivserfarenhet, goda studiebetyg, och engagemang vid sidan av
studierna anses meriterande. Du har en stark drivkraft, ledaregenskaper och
samarbetar bra med dina kollegor. Du brinner för klientservice och har en god
analytisk förmåga, ett affärsmässigt tänkande samt förmåga att etablera
förtroendefulla kontakter. Deloitte är en mångkulturell organisation där enskilda
medarbetares bakgrund, erfarenhet och kompetens betraktas som en tillgång.
Vi erbjuder
• tillgång till ett globalt företag och ett kraftfullt nätverk av erfarna kollegor
• frihet och möjlighet att utveckla dig själv och vår verksamhet
• stora möjligheter till erfarenhetsutbyte, utbildning och utveckling
• tillgång till en av världens största konsultorganisationers globala
utbildningsprogram och specialistnätverk
• mycket goda möjligheter till en karriär på den nationella och globala
konsultarenan
• konkurrenskraftig ersättning och goda förmåner
Ansök snarast - vi hanterar ansökningar löpande
Din ansökan ska bestå av ett personligt brev, cv och betygskopior från
högskola/universitet samt gymnasium.
Frågor?
Välkommen att kontakta Philippa Kristoffersson rekryterare på Deloitte, på
telefon 070 - 080 28 31.
Vi ser fram emot din ansökan!
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, business consulting, finansiell
rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till offentliga
och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av
medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av
världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de

behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. Deloittes mer än 244
000 medarbetare i nätverket arbetar för att göra verklig skillnad.

