Attraktivt studiejob hos FSR – danske revisorer
Vil du gerne arbejde med finansiel og ikke-finansiel (Corporate Social
Responsibility (CSR)) rapportering, revision, regnskab og erhvervsret, så er et
arbejde som student i FSR – danske revisorers Faglige Center i sekretariatet i
København måske noget for dig.
Vi tilbyder
Et fagligt udfordrende job i en af Danmarks førende brancheorganisationer. Du bliver en
del af en arbejdsplads med en uformel omgangstone og god humor, men også med krav
om høj faglighed. Arbejdstid 15-20 timer pr. uge. Desuden får du hos os nem adgang til
foreningens videnressourcer, herunder diverse bøger, artikler og øvrige udgivelser.
Opgaver
Som student kommer du til at arbejde sammen med centrets dygtige fagkonsulenter. Du
får også nogle andre studentermedhjælpere som kollegaer.
Du kommer til at arbejde med foreningens Årsrapportpris og CSR-rapporteringspris,
foreningens politiske mærkesag inden for fremtidens rapportering, revision og
erklæringsydelser, samt forskellige dele af standarder og lovgivning af betydning for
vores medlemmer. Du skal blandt andet hjælpe med indsamling af materialer, udarbejde
bidrag til notater, analyser, statistikker samt skrive nyheder til vores hjemmeside og
nyhedsmails.
Vi forventer
Du studerer til daglig på en erhvervsøkonomisk uddannelse på bachelor eller i starten af
kandidatdelen (fx merc.aud. eller merc.jur.). Du har masser af gå-på-mod og vil gerne
udfordres. Du kan arbejde selvstændigt, men løser også gerne opgaver sammen med
kollegaerne.
Stillingen kræver, at du:

Kan arbejde struktureret og under tidspres

Har interesse for finansiel og ikke-finansiel (CSR) rapportering, revision, regnskab
og erhvervsret

Kan skrive klart og godt dansk

Har interesse for webmediet

Har humor
Dertil er det en fordel, hvis du har et vist kendskab til årsrapporter for børsnoterede
selskaber, til IFRS og evt. dansk årsregnskabslov, herunder kravene til redegørelse for
samfundsansvar (CSR), samt kendskab til engelske fagtermer inden for regnskab og
revision.
Tiltrædelse
Hurtigst muligt.
Er du interesseret?
Send din ansøgning, CV samt kopi af relevante dokumenter til tso@fsr.dk. Har du
spørgsmål, som du ønsker afklaret, før du eventuelt ansøger, er du velkommen til at
kontakte Fagligt Center, chefkonsulent Ole Steen Jørgensen osj@fsr.dk.

FSR – danske revisorer er brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.
Foreningens formål er at sikre branchen optimale rammebetingelser og varetage
revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser. Foreningen har 6.000 personlige
medlemmer og 700 medlemsvirksomheder. ”Troværdig”, ”engageret” og ”værdiskabende”
er de tre centrale værdier for såvel sekretariatet som foreningens medlemmer.
Sekretariatet består af cirka 65 medarbejdere, hvoraf de fleste sidder i Revisorernes Hus
lige over for Kongens Have i København. De resterende medarbejdere sidder på vores
kontor i Odense, hvorfra vi styrer supporten og udviklingen af foreningens
kvalitetsstyringssystem CaseWare.

