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LandboThy er en moderne rådgivningsvirksomhed med 80 ansatte, der har 
til huse i Videncenter Thy-Mors. Her mødes innovation og erfaring til gavn 

for vores kunder og medlemmer inden for landbrug og andre erhverv.
 Læs mere på www.landbothy.dk

Jobbet
Som skattekonsulent hos LandboThy vil du være en del af økono-
miafdelingen, hvor du har ansvaret for egen kundeportefølje af 
primært landbrugskunder. Du vil forestå rådgivning inden for skat 
og skatteplanlægning, regnskabsmæssige forhold, optimering af 
indtjening, generationsskifte og ejendomsoverdragelse. 
Du vil desuden være sparringspartner for dine kollegaer på skat-
teområdet. 

Hvem er du
•  Du har en relevant uddannelse indenfor skat, evt.   
     med speciale i ejendomsavance, social jura eller 
     dødsboopgørelser
• Du motiveres af at arbejde med egen kundeportefølge og 
    samarbejde med kunder samt af samarbejde med driftsøkono-   
    mer omkring regnskaber og andre opgaver. 
•  Du sætter pris på opgaver med komplekse problemstillinger
•  Du trives i et miljø med stort fokus på det tværfaglige 
     samarbejde
•  Du kan starte snarest muligt eller efter aftale. 

Vi tilbyder
LandboThy er en arbejdsplads med store udviklingsmuligheder 
samt en spændende og udfordrende hverdag blandt 80 gode 
kollegaer, der værdsætter samarbejde og godt humør.
 
Vi tilbyder en stilling med frihed under ansvar og masser af person-
alegoder. Hos os er medarbejderen i centrum!  

Sådan søger du 
Er du vores nye skattekonsulent? Så send din ansøgning og  CV til 
job@landbothy.dk senest d. 18. oktober  2019.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at kontakte afdelingsleder i Skat & Revision Karsten Knudsen på  
telefon 9618 5781 eller kkn@landbothy.dk.

Er du skattekonsulent og søger nye udfordringer? Så er du måske vores nye kollega. Vi tilbyder en spændende stilling 
med egen kundeportefølje på en fantastisk arbejdsplads
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Hvem er du
•  Du har en relevant uddannelse indenfor skat, evt.

med speciale i ejendomsavance, social jura eller 
dødsboopgørelser.
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