Økonomikonsulent – er det her dit CV?
”Du er den, vi søger, hvis du brænder for at rådgive dine kunder og har fokus på udvikling. Til
gengæld sørger vi for, at du kommer på kurser, så du bliver dygtigere, og du får frihed til at planlægge
din hverdag med hjemmearbejdsdage og kundebesøg. Så hvis du har lyst til at betjene din egen
kundeportefølje, har vi stillingen til dig. Ser dit CV sådan her ud?” spørger direktør Ulrich Goth.

Curriculum Vitae
Rådgivning, udvikling og planlægning
·
·
·

Kundekontakten motiverer mig. Jeg plejer mine relationer gennem god rådgivning og gode analyser.
Jeg vil udvikle mig. Jeg vil dykke ned i de ting, jeg brænder for, gennem sparring med mine kolleger
og relevante kurser.
Jeg er god til at planlægge min dag, så mit arbejde og mit privatliv hænger sammen.

Kundekontakt, samarbejde og økonomiske analyser
Gennem mit arbejde har jeg opbygget erfaring med den direkte kontakt med kunderne. Derfor er jeg i
stand til at give god rådgivning omkring økonomiske dispositioner. Jeg er blandt andet i stand til at:
· udarbejde budgetter for kunder – fx når de skal investere i nyt eller deres forretning ændrer sig
· deltage i møder i banken sammen med mine kunder og rådgive bl.a. om belåning
· yde rådgivning om skat, moms og pension
· tage den svære samtale med kunden
· rådgive om formuepleje

Teoretisk velfunderet og IT-kyndig
·
·
·
·

Gennem min økonomiuddannelse har jeg opnået et solidt teoretisk fundament.
Jeg er opdateret på gældende skatteregler.
Jeg er vant til at arbejde med IT – især er jeg skarp i Excel – og jeg kan sætte mig ind i nye
regnskabsprogrammer som eksempelvis Ø90, en videreudvikling af Navision.
Jeg har kørekort og bil.

”Kan du genkende dig selv i CV’et? Så glæder vi os til at byde dig velkommen i teamet. Dine 16
kolleger står klar til at tage imod dig og til at samarbejde og sparre med dig. Samtidig kommer du til at
kende dine kunder godt, for du hjælper dem med alt omkring deres økonomi,” fortæller Ulrich.

Interesseret?
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte
rekrutteringskonsulent hos Jobindex Kamilla Mastø Kjær på 88 63 00 46.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, så send din ansøgning og dit CV allerede i dag, da vi kalder
løbende til samtale.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Om Odsherred Landboforening
Hos Odsherred Landboforening får du 16 kolleger – 4 andre økonomikonsulenter, 10 revisorassistenter, 1
ejendomsmægler og 1 ejendomssekretær. Hvert år udarbejder vi over 650 skatteopgørelser og ca. 400
årsrapporter ved siden af en masse budgetter, købsaftaler, skøder, testamenter, ægtepagter og
projektansøgninger. Herudover rådgiver vi om investering, belåning, skat og mange andre økonomiske
dispositioner.
Som vores nye kollega vil du opleve, at vi sparrer meget om opgaverne og hjælper hinanden med at give
vores kunder god service og rådgivning. Samtidig er det essentielt for os, at vi udvikler os sammen – både
fagligt og socialt – så vi tager på relevante kurser, teambuilding og holder løbende sociale arrangementer.

