
Skatterådgiver 
til landbrug og øvrige erhverv 
Kan du dine skatteregler til fingerspidserne? Og brænder du for at 
rykke andre mennesker via kompetent sparring? Så er du den rette til 
stillingen som skatterådgiver ved Kolding Herreds Landbrugsforening.

Kolding Herreds Landbrugsforening består af 75 kompetente medarbejdere, der tilbyder landbrug og 
øvrige erhverv kompetent rådgivning samt sparring i forhold til økonomi, skat, ejendom og advokat inden 
for områderne svin, planteavl, kvæg og miljø. Læs mere om vores services på www.khl.dk.

Egen kundegruppe
Som vores nye rådgiver fungerer du som spar-
ringspartner for din egen kundegruppe inden-
for både erhvervs- og landbrugssektoren. Du 
er med fra start til slut, fra skatteoptimering 
og fastlæggelse af skattestrategier til færdig-
gørelse og aflevering af skatte regnskaber samt 
årsrapporter. Du kommer til at arbejde i et 
team af rådgivere med meget forskellige bag-
grunde, og der er således gode muligheder for 
at sætte dit eget aftryk på afdelingens udvik-
ling og din egen hverdag. Du dyrker dit netværk, 
også når du er på arbejde, og er den naturlige 
foregangsmand/-kvinde, når det kommer til 
nye projekter. 

Engageret og servicemindet 
Du har naturligvis en relevant uddannelses-
mæssig baggrund samt nogle års rådgiv-
ningserfaring fra et tilsvarende job eller den 
finansielle sektor. I den forbindelse forventes 
det naturligvis, at du aktivt deltager i relevant 
efter- og videreuddannelse. Som person er du 
engageret og servicemindet med en naturlig og 

udadvendt tilgang til dit arbejde – og dine kun-
der. Til gengæld får du et spændende job fyldt 
med udfordringer – både fagligt og personligt. 
Kolding Herreds Landbrugsforening er en dyna-
misk og fleksibel arbejdsplads, hvor du har mu-
lighed for skabe din egen rådgivningsplatform 
med stor grad af frihed til at tage selvstændige 
beslutninger. 

Vi tilbyder dig en alsidig stilling helt i front fag-
ligt, hvor du får en stor berøringsflade med 
kollegaer såvel som kunder. Attraktiv løn efter 
kvalifikationer og indsats. Alle henvendelser be-
handles naturligvis fortroligt.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og dit cv mærket  
”Skatterådgiver” til leif@poulsen-job.dk  For 
yder  ligere oplysninger se www.poulsen-job.dk  
eller kontakt Leif Poulsen, direktør hos  
POULSEN, på tlf. 75 39 34 31.


