
Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø og være 
med til at sætte tydelige aftryk på skattelovgivningen? 
Vi søger en skattekonsulent, der vil arbejde med et højt prioriteret kerneområde for FSR – danske 
revisorer, nemlig skat.   

Vil du være med til at sætte dagsordenen på skatteområdet og have indflydelse på skattereglerne og på, 
hvordan de skal fungere i praksis? Vil du prøve kræfter med arbejdet i en stærk faglig og politisk 
orienteret brancheorganisation, hvor skattelovgivningen og administrationen af reglerne prioriteres højt? 
Og vil du arbejde i en organisation, der er en væsentlig faktor i det skattepolitiske arbejde? 

Vi tilbyder 

Et fagligt udfordrende job i en af Danmarks førende brancheorganisationer, når det gælder 
skatteområdet. Der bliver lyttet til FSR – danske revisorer, når der skal udarbejdes skattelovgivning. Du 
bliver samtidig en del af en arbejdsplads med en uformel omgangstone og et højt energiniveau. Vi har en 
flad organisation, ubureaukratiske arbejdsgange, og der er ikke langt fra ord til handling. Du vil indgå i et 
fagligt stærkt funderet team med en student og en chefkonsulent og indgå i et tæt samarbejde med 
foreningens Skatteudvalg. Skatteteamet er en del af afdelingen Politik, analyse og kommunikation. 

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 
personaleforening med sociale arrangementer. Vi har kontorer i henholdsvis Odense og København. Dit 
arbejdssted vil være Kronprinsessegade 8 i hjertet af København – lige over for Kongens Have. 

Dine nye opgaver omfatter 

▪ Du skal være med til at sætte dagsordenen for skatteretten og -lovgivningen i Danmark og bistå 
medlemmerne med at være opdaterede på det skattefaglige område. 

▪ Du får ansvar for at sekretariatsbetjene foreningens Momsarbejdsgruppe og være kontaktperson 
på området. 

▪ Du skal bidrage til høringssvar til lovgivning, styresignaler og EU-tiltag mv.  
▪ Du skal deltage aktivt i at tilrettelægge og drive det fagpolitiske arbejde sammen med dine 

kolleger, FSR – danske revisorers Skatteudvalg samt Momsarbejdsgruppen. 

Vi forventer 

▪ At du arbejder selvstændigt og kan tilrettelægge og drive det fagpolitiske arbejde. 
▪ At du kender og har forståelse for alle dele af lovgivningsprocessen.  
▪ At du kan formulere dig klart og tydeligt – bl.a. når vi skal formidle nyheder på skatteområdet til 

vores medlemmer og i foreningens skriftlige høringssvar. 
▪ At du brænder for at arbejde med forskellige emner inden for skatteretten. 
▪ At du arbejder struktureret og effektivt og kan lide samspillet med andre kolleger. 
▪ At du er parat til at tage en ekstra for holdet - og dine værdier matcher vores: Værdiskabende, 

troværdige og engagerede. 
▪ At du har en relevant uddannelse, fx cand.jur., cand.merc.jur., cand.merc.aud., og har erfaring fra 

skatteområdet, fx fra centraladministrationen eller anden brancheorganisation.  

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Louise Egede Olesen på tlf. 2132 1838.  

Send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter til hr@fsr.dk senest d. 29. maj 2020. Tiltrædelse 
snarest muligt. 

FSR - danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, og 
repræsenterer revisorbranchen i Danmark. FSR - danske revisorer har cirka 5.000 personlige 
medlemmer og cirka 550 revisions- og rådgivningsvirksomheder. Revisorbranchen omsætter for 20 
milliarder og beskæftiger 16.000 medarbejdere. Læs mere på www.fsr.dk. 

mailto:hr@fsr.dk

