
 

 
Studiejob med udviklingspotentiale! 
Er du begejstret for tal og kan du se dig selv i en rolle, hvor du er med til at skabe det gode 
beslutningsgrundlag for kunderne?  Så kan en stilling som studiemedhjælper hos Revision Vadestedet 
måske være noget for dig. 

Jobbet og opgaverne 
Dine opgaver vil primært bestå af at opstille årsrapporter, skattehæfter og andre opstillingsopgaver samt 
diverse interne kontorrelaterede opgaver.  

Herudover kan du prøve kræfter med andre opgaver som erhvervsservice, digitalisering af bogholderi, 
assistance ved momsopgørelser, ad hoc revisionsopgaver m.v. Kun din egen lyst sætter begrænsning for 
din udvikling. 

Jobbet er tiltænkt som forløber til en trainee/elev-stilling efter endt uddannelse og omfatter tilsvarende 
mulighed for afholdelse af dit studierelaterede praktikforløb. 

Arbejdstiden vil primært ligge mellem 8-16:30 med et forventelig timeantal på 8-15 timer om ugen 
tilpasset dit studie. Tiltrædelsestidspunkt – efterår 2022 - efter aftale. 

Kompetencer og erfaring 
Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse, for eksempel at du netop er startet 
som Finansøkonom eller er ved at være færdig med finansøkonom (mangler praktik og efterfølgende 
traineejob).  

Vi lægger vægt på at du er struktureret og læringsparat. At du formår at bevare overblikket i perioder med 
travlhed og at du tager ansvar for egne opgaver. 

Du trives med at indgå i teams, har lyst til at samarbejde og er god til kommunikation både i skrift og tale. 
Herudover har du gode IT-kundskaber - og måske interesse for digitalisering og  brug af sociale medier i 
forretningsregi.s 

Du har gåpåmod og du griber chancen når nye opgaver og muligheder melder sig. 

Virksomheden 
Hos Revision Vadestedet ønsker vi at være kundens nærværende økonomiske rådgiver – derfor består 
huset af medarbejdere på mange forskellige niveauer, med forskellige kompetencer. Her er både revisorer 
og regnskabskonsulenter med dyb indsigt i kundens forretning. Som nystartet studiemedhjælper bliver du 
tilknyttet en mentor for dine primære arbejdsopgaver, men du vil komme i kontakt med mange kollegaer 
om dine opgaver – og i fællesskab planlægger vi din udvikling. 

Organisationsstrukturen er flad, omgangstonen uformel og du vil indtræde i hverdagen og de sociale 
aktiviteter på lige fod med alle andre ansatte. 

Lyder et studiejob hos Revision Vadestedet interessant og kunne du tænke dig at arbejde i en virksomhed 
med gode sociale relationer, hvor ingen ideer skal stå usagte hen og muligheden for at præge sin egen 
udvikling og fremtiden for virksomheden er i top, så skal du sende en ansøgning til MBH@vadestedet6.dk  

 Vi vil løbende se på indkomne ansøgninger og lukker stillingsopslaget når den rette kandidat melder sig. 

Har du spørgsmål til stillingen er du også velkommen til at kontakte Michela Bjørk Hansen på  
tlf. 5572 1522. 
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