
AUDT • TAX • ADVISORY

Lediga tjänster
Vi vill att de som arbetar hos oss ska växa, utvecklas och trivas och har anpassat 

verksamheten utifrån detta. Här arbetar du i en prestigelös och 

förändringsbenägen kultur där verksamheten är i stark tillväxt. Vi söker dig som  

har en hög servicekänsla och är duktig på att bygga relationer. Du samarbetar bra 

med andra och tar ett stort eget ansvar i arbetet.

Anställningsprocessen görs löpande och tjänsterna tillsätts utifrån 

överenskommelse. 

Om Baker Tilly

Baker Tilly Strömstad/Tanum har idag 30 medarbetare och ingår i Baker Tilly Sverige, ett av 

mellersta och norra Bohusläns största revisions- och redovisningsnätverk, med 5 kontor från 

Stenungsund till Strömstad. Här arbetar ca 60 medarbetare varav 12 auktoriserade/godkända 

revisorer. Baker Tilly Sverige har totalt ca 700 anställda vid ca 70 kontor och ingår i nätverket 

Baker Tilly International med verksamhet i 145 länder och ca 36 000 medarbetare.

Maila din ansökan till: jorgen.axelsson@bakertilly.se 
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Söker revisionsmedarbetare

Tjänsten som revisionsmedarbetare innebär att

– Skapa och utveckla kundrelationer

– Analysera och dra slutsatser kring den information som våra kunder presenterar

– Utföra granskning och analyser av företag 

– Få möjlighet till både ansvar och utvecklande arbetsuppgifter i ett revisionsteam

Övriga krav för tjänsten

– Högskola- eller Universitetsutbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning och 

revision.

– Vi ser gärna att du har den teoretiska utbildning som Revisorsinspektionen kräver för att senare 

kunna bli auktoriserad revisor.

– Det är meriterande om du har arbetserfarenhet från revisions- eller Redovisningsbyrå.

Om Baker Tilly

Baker Tilly Strömstad/Tanum har idag 30 medarbetare och ingår i Baker Tilly Sverige, ett av 

mellersta och norra Bohusläns största revisions- och redovisningsnätverk, med 5 kontor från 

Stenungsund till Strömstad. Här arbetar ca 60 medarbetare varav 12 auktoriserade/godkända 

revisorer. Baker Tilly Sverige har totalt ca 700 anställda vid ca 70 kontor och ingår i nätverket 

Baker Tilly International med verksamhet i 145 länder och ca 36 000 medarbetare.

Anställningsprocessen görs löpande och tjänsterna tillsätts utifrån överenskommelse. 

Kontaktperson för tjänsterna är Jörgen Axelsson, ansök via mail :jorgen.axelsson@bakertilly.se 




