
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jurist med interesse 

for det faglige 

Vi tilbyder  

Der er stor efterspørgsel efter foreningens ydelser, og vi har sat turbo på udviklingen af 

det faglige område. Derfor søger vi en ny kollega, som skal være en del af vores 

stærke faglige team, der består af statsautoriserede revisorer, cand.merc.aud.er, juri-

ster og andre specialister. De faglige teams servicerer vores medlemmer med faglig 

vejledning, nyheder og erklæringer og er samtidig en vigtig medspiller i den fagpolitiske 

interessevaretagelse. Du vil derfor også få en stærk tilknytning til vores faglige udvalg.  

Der er tale om en stilling med gode udviklingsmuligheder samt tilbud om løbende fag-

lig opkvalificering. Vi tilbyder samtidig en attraktiv lønpakke og fornuftige arbejdstider. 

 

Dine opgaver 

Du vil få en afvekslende hverdag med en blanding af faste opgaver samt politiske og 

faglige projekter. Opgaverne kan blandt andet bestå i at udarbejde høringssvar vedrø-

rende ny regulering, faglige notater og nyheder, besvare medlemshenvendelser i vores 

Faglig Hotline, samt være med til at udvikle nye ydelser og produkter for revisorer. Der 

vil også være mulighed for at forfatte artikler til faglige tidsskrifter samt deltage i re-

daktionen på vores magasiner. Derudover vil der være mulighed for at undervise.  

 

Vi forventer 

Vi forestiller os, at du er jurist eller har en anden relevant uddannelse og har relevant 

erfaring for eksempel fra centraladministrationen eller en brancheforening, samt at du 

har interesse for det faglige og har en projektleder i maven. Det er vigtigt, at du er 

skriftligt velfunderet og har sans for detaljen. Du får en stor berøringsflade, og det er 

derfor også vigtigt med stærke sociale egenskaber, samt at du kan kommunikere med 

alle vores interessenter uanset deres faglige ståsted eller rolle. 

FSR – danske revisorers værdier er: Værdiskabende, troværdige og engagerede. Det 

betyder, at medarbejderne i foreningen er initiativrige, fleksible og professionelle, samt 

at de altid er villige til ”at tage en ekstra for holdet”. 

 

Vil du være med til at gøre en forskel for revisionsbranchen? Er du vild med at fordybe dig, og 

sætter du en ære i kvalitet? Så har vi en ledig plads på det faglige hold. 

Arbejdssted:  

FSR – danske revisorer 

Kronprinsessegade 8 

1306 København K 

Jobtype:  

Fuldtid 

Kontaktperson: 

Louise Nellemann 

Forventet start: 

Hurtigst muligt 

Hjemmeside: 

Fsr.dk 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vi er 

Vi er en moderne organisation med cirka 60 ansatte, og vi tilbyder charmerende kontorfaciliteter i en 

fredet bygning, god kantineordning, pension og sundhedsforsikring, feriefridage samt en aktiv persona-

leforening med sociale arrangementer. Vi har kontorer i henholdsvis Odense og København. Dit arbejds-

sted vil være Kronprinsessegade 8 i hjertet af København – lige over for Kongens Have. 

 

Få svar på dine spørgsmål 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte faglig chef og statsautoriseret revisor Louise Nellemann 

på mail lne@fsr.dk eller på telefon 4193 3161. 

 

Send din ansøgning 
Alle med interesse for stillingen opfordres til at søge, uanset om der kan sættes ”hak” ved alle ovenstå-

ende punkter. 

Vi ansætter, så snart vi har fundet den rigtige kandidat. Send derfor din ansøgning, CV og andre rele-

vante dokumenter til hr@fsr.dk hurtigst muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSR - danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, og repræsente-

rer revisorbranchen i Danmark. FSR - danske revisorer har cirka 5.000 personlige medlemmer og cirka 550 revisi-

ons- og rådgivningsvirksomheder. Revisorbranchen omsætter for 20 milliarder og beskæftiger 16.000 medarbej-

dere. Læs mere på www.fsr.dk. 


