
   

Auktoriserad revisor sökes till Certe Revision  

Är du auktoriserad revisor och vill fortsätta utvecklas samt bidra till att våra kunder och kollegor 

växer?  

Certe Revision 
Vi är en ung revisionsbyrå som startade 2011 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Vi är i dag 15 

engagerade medarbetare som ständigt söker utmanande arbetsuppgifter. Vi är revisionsbyrån som 

bryr sig om våra kunder och medarbetare.  

I våra uppdrag strävar vi efter att erbjuda kunderna mycket hög kompetens och tillgänglighet 

kombinerat med ett proaktivt och personligt samarbete. Vi arbetar främst tillsammans med 

ägarledda företag i olika storlekar samt bostadsrättsföreningar. 

Arbetet 
I rollen som auktoriserad revisor kommer du, tillsammans med dina kollegor, genomföra och ansvara 

för revisioner av ägarledda aktiebolag och bostadsrättsföreningar samt fungera som rådgivare i 

ekonomiska frågor. Vissa perioder är mer intensiva och kan innebära visst övertidsarbete.  

Du kommer även att fungera som mentor och handleda yngre kollegor och ansvara för revisionen 

och kontakten med kunderna, därför är det viktigt att du stimuleras av att leda medarbetare samt 

har förmåga att skapa och utveckla goda kundrelationer. 

Din profil 
För att lyckas hos oss krävs det att du trivs i en social och omväxlande miljö samt vill lägga ned stort 

engagemang i både din egen, kundernas och kollegornas utveckling. Du är ansvarsfull och noggrann 

samt flexibel, nyfiken och initiativrik. 

Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, i svenska och engelska.  

Troligtvis arbetar du i dag på en större revisionsbyrå, men vill ha en bättre balans i livet, samt arbeta 

närmare dina kunder i ett företag där du har stora möjligheter att påverka din och dina kollegors 

vardag. 

Vårt erbjudande 
Som medarbetare på Certe Revision har du goda utvecklingsmöjligheter och du erbjuds en tjänst i ett 

företag som du kan växa i.  

Certe Revision är ett växande företag där du kommer kunna påverka ditt arbetsinnehåll och din 

arbetsroll efter kunskap och intresse – och i förlängningen även företagets erbjudande till våra 

kunder. 

Intresserad? 

Välkommen med din ansökan till: claes.sjoblom@certe.se. Vill du veta mer om tjänsten och företaget 

är du välkommen att kontakta Claes Sjöblom på 070 618 79 38.  
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