
Energisk og ambitiøs associate til CORIT Advisory 

Er du ivrig efter at opleve en virkelig stejl læringskurve og at arbejde vedholdende med at løse komplekse 
skattemæssige udfordringer for førende virksomheder? Så er vi måske et match. 

Vi søger nemlig en eller flere personer, der kan hjælpe os med at indfri vores høje ambitioner. Konkret 
søger vi en person med 1-4 års erfaring, men personlige egenskaber er vigtigere end erfaring. 

Vi lægger stor vægt på, at det er en person, som er en holdspiller og som deler vores syn på rådgivning, 
faglighed, service, kvalitet og kollegialitet.  

Stillingen appellerer til en person:  

- Som trives godt i en lille organisation med uformelle omgivelser, minimalt bureaukrati og uden 
stramme procedurer. 

- Som lægger stor vægt på et inspirerende fagligt og kollegialt miljø. 
- Som kunne tænke sig at komme under vingerne hos en række ledende eksperter, der tager ansvar 

for din personlige og faglige udvikling. 
- Som ser fordele ved at drive en fokuseret og helt uafhængig forretning indenfor højt specialiseret 

skatterådgivning. 
- Som sætter pris på selvstændighed og medindflydelse. 

Har du mod på at medvirke til videreudviklingen af et seriøst og uafhængigt alternativ til de traditionelle 
udbydere i markedet for kompliceret skatterådgivning, så kontakt os.  

We are CORIT Advisory 

CORIT Advisory er det eneste uafhængige skattefirma i Danmark og har eksisteret i ca. 10 år. Siden 
etableringen har vi oplevet en fantastisk modtagelse i markedet, som har vurderet os som et top-tier firma. 
Derfor ser vi også med stor optimisme på fremtiden og den videre udvikling. 

Vores tilgang indebærer et meget strengt fokus på faglighed, grundighed, forståelse af industrier og 
rammevilkår samt et gennemgående internationalt perspektiv. 

Vores grundlæggende målsætning er at assistere virksomheder med at identificere og håndtere 
skattemæssige risici og udfordringer i lyset den hastigt ændrede verden, som kendetegner nutidens 
erhvervsliv og skattelovgivning.  

Vi henviser til vores hjemmeside for yderligere detaljer om vores arbejdsområder: www.corit-advisory.com 

Kontakt 

Hvis du er interesseret kan ansøgning og CV indsendes på corit@corit.dk. Du er meget velkommen til 
at ringe for at høre nærmere hos Jakob Bundgaard (+45 40422284) eller Katja Dyppel Weber (+45 
40422295)  

http://www.corit-advisory.com/
mailto:corit@corit.dk

