Vi søker revisor til PwC i Nordvest
og ser etter deg som vil litt mer!

Er du vår nye REVISOR i Stryn?

Våre kontorer i Nordvest opplever økende
oppdragsmengde og søker nå flere dyktige
revisorer i Stryn som kan ta del i den videre
utvikling av våre tjenester.
PwC i Nordvest er det ledende miljøet i vår
bransje. Vi arbeider målrettet med å bygge
lokal kompetanse og har et tverrfaglig
og hyggelig miljø med ca 80 rådgivere,
revisorer, og advokater. Vi har kontor i
Førde, Florø, Måløy, Stryn, Sogndal, Ulsteinvik, Molde og Ålesund. Hos oss er det viktig
med en kombinasjon av tjeneste kompetanse og bransjeerfaring. Flere av våre kunder
er ledende aktører i sine bransjer både
lokalt, regionalt og nasjonalt.
Hva får du av oss?
En jobb i PwC gir deg de beste forutsetningene for å forme den karrieren
du ønsker. Fra dag én blir du utrustet med
nyttige verktøy og får på kort tid innsikt i
og erfaring fra et bredt spekter av fagområder og bransjer.

Vi tror at mennesker må utvikles for å trives.
I PwC får du et stimulerende og utviklende
arbeidsmiljø, hvor vi har satt faglig og
personlig utvikling i system.

eller teknologiske fag. Utover det vurderer
vi kandidater med ulike bakgrunner, og ser
på mangfold som et konkurransefortrinn.
Du må i tillegg ha velutviklede analytiske
egenskaper, forretningsforståelse, og kunne
sette deg inn i komplekse problemstillinger
på kort tid.
PwC er avhengig av tillit hos våre kunder
for at vi sammen skal kunne skape verdier.
Derfor bør du ha evnen til å bygge
relasjoner med sentrale nøkkelpersoner
på ulike nivåer. Sist, men ikke minst, må
du kommunisere godt på både norsk og
engelsk.

Praktisk informasjon
Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen
rettes til Ingvill Flo, tlf 95 26 13 55,
epost: ingvill.flo@pwc.com og spørsmål
Jan Ove Helle, tlf 95 26 13 33,
epost: jan.o.helle@pwc.com
Søk ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema innen 23. april og legg ved CV,
søknad, karakterutskrifter og relevante
attester.

Er du PwC?
Du må kunne vise til faglig dyktighet og
god teoretisk forståelse i økonomiske og/
Søknadsfrist: 23.04.2018. – Arbeidssted: Stryn.

