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Advisory: Junior rågivare till AAS

Junior rådgivare inom Finansiell rapportering till KMPG!
”Den kunskap som finns på vår avdelning är otroligt häftig! Det jag uppskattar mest är att vi alla inom gruppen arbetar nära varandra
och kan ta del av varandras kunskap och olika resonemang, eftersom vi ofta arbetar med komplexa frågor och tolkningar. Jag gillar den
enorma variation på frågorna från kund, man vet aldrig vad som ska komma när man börjar arbeta på morgonen. Alla olika frågor gör
att jag får tänka till och använda min analytiska förmåga. Kunderna ber oss om råd och jag letar lösningar och vägleder kunden, det
gillar jag verkligen! Det finns också massvis med möjligheter för mig att växa inom gruppen och på KPMG”. Så beskriver Ellen Ellebo
det bästa med rollen som Associate på avdelningen Accounting Advisory Services (AAS.)
Accounting Advisory Services
Avdelningen består av ca. 20 medarbetare och är en del av KPMG Advisory, det verksamhetsområdet på KPMG som erbjuder
rådgivningstjänster. AAS arbetar med rådgivning inom redovisningsfrågor för mindre bolag, föreningar och stiftelser, upp till stora
noterade bolag och IFRS-koncerner. De senaste årens intensiva utveckling och förändringsarbete inom redovisningsområdet, i
kombination med en ökad komplexitet i våra kunders verksamhet, ger en ökad efterfrågan av dessa tjänster och den kompetens som AAS
tillhandahåller. Därför söker nu AAS juniora rådgivare som kommer att arbeta som redovisningsspecialister.
Din roll hos oss
Eftersom vi arbetar med redovisning både inom området svensk normgivning samt regelverket IFRS kommer du få möjlighet att arbeta
med båda regelverken och lösa varierande redovisningsfrågor som kommer från revisorer och kunder. Det finns även möjlighet att
fokusera mer på ett specifikt område (t.ex. IFRS 16 Leasing, IFRS 9 Finansiella instrument) beroende på ditt intresse och avdelningens
behov.
Du kommer att få arbeta med en variation av kunder, allt från små personliga aktörer till stora bolag, där du som junior rådgivare agerar
bollplank till bolagen och framförallt deras CFO och redovisningschef. På sikt kommer du skaffa dig kompetens som bäddar för fortsatta
karriärmöjligheter inom KPMG, både i Sverige och internationellt. Du arbetar alltid tillsammans med en eller flera seniora rådgivare. De
seniora medarbetarna på avdelningen är engagerade i olika nationella och internationella organ och KPMG arbetar aktivt för att påverka
normgivning i ett tidigt stadium.
Du hittar mer info om teamet här: https://home.kpmg/se/sv/home/tjanster/redovisning.html
Dina egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som
Har högskole- eller universitetsexamen i ekonomi
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, eftersom du exempelvis får författa utkast till PM och andra typer av
underlag.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom redovisning, revision eller liknande område. Det viktigaste för oss på AAS är
dock din personlighet och ditt driv. För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk och har god problemlösningsförmåga, vilket betyder
att du gillar att ”slå i lagboken” samt resonera kring principer och regelverk. Utöver det, är du kommunikativ och affärsmässig eftersom
du kommer arbeta i en rådgivande roll, där du agerar bollplank både internt och mot våra kunder. Det krävs även att du är initiativrik och
tycker om att arbeta under eget ansvar.
Vad vi erbjuder
Vi vill att våra medarbetares karriär ska präglas av tydlighet och möjlighet för individen att påverka. Du kommer därför exempelvis bli
tilldelad en Performance Manager och tillsammans kommer ni två att skräddarsy din personliga utvecklingsplan. Du kommer inleda din
tid på KPMG med ett omfattande Onboarding-program som introducerar dig till KPMG och rollen som konsult. KPMG erbjuder dig ett
arbete inom ett globalt och världsledande företag med god stämning, högt i tak och en kultur som värdesätter individen.
Vill du göra skillnad tillsammans med oss?
Du ansöker till tjänsten online på www.kpmg.se/ledigatjanster. Din ansökan består av CV, personligt brev, betygskopior från
universitet/högskola samt gymnasiebetyg. Vill du veta mer om tjänsten innan du söker är du varmt välkommen att kontakta Ellen Ellebo,
ellen.ellebo@kpmg.se eller HR Rikard Bendt rikard.bendt@kpmg.se. Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna att du skickar in din
ansökan så snart som möjligt, dock senast 28 april.

