The future of Audit
Velkommen til vores SR-forløb

Get ready to make an impact that matters

Undisputed leadership
Her starter din rejse som fremtidens
ubestridt bedste statsautoriserede revisor.

Vælg Deloitte.

Bliv fremtidens ubestridt bedste statsautoriserede revisor

I Deloitte er vi drevet af vores fælles formål – making an impact that
matters. Hver eneste dag. Vi måler succesen af vores løsninger på
kvaliteten, integriteten og innovationen, og kun det bedste er godt
nok. For vi vil ikke blot udvikle løsninger. Vi vil sætte et mærkbart
aftryk, der skaber positive og afgørende forandringer både for
menneskerne omkring os, vores kunder og samfundet.
Vores SR-forløb bringer vores kandidater i en liga for sig selv. Vi
sikrer nemlig, at vores SR-kandidater får et MBA-lignende forløb, der
er markedets bedste. Vores kandidater får et struktureret og
understøttende forløb, som er skræddersyet i forhold til den
nødvendige faglige og personlige udvikling, som kandidaterne skal
opnå. Vi stiller store krav til dig som SR-kandidat – til gengæld bliver
du fremtidens ubestridt bedste revisor.

Vores initiativer

Et unikt SR-forløb
Vores SR-forløb er unikt og sikrer, at du har de rette
kompetencer til at blive den ubestridt bedste revisor i
Danmark. Vi stiller krav, giver dig de muligheder,
udfordringer, coaching, mentoring og den faglige
udvikling, der skal til for at blive statsautoriseret
revisor.

Et forberedende SR-forløb
Vores SR-kandidater er altid meget ambitiøse. Men vi ved
også af erfaring, at både familieliv, privatliv og arbejdsliv skal
hænge sammen før og under uddannelsen. Ofte er det
altafgørende for at nå målstregen – ikke mindst for
vordende forældre og unge familier. Derfor tilbyder Deloitte
potentielle SR-kandidater et forberedende SR-forløb. Her
får du indblik i SR-uddannelsen, hvad den kræver, samt
hvilke kompetencer, du skal have for at tage den. Vores SRforberedelse hjælper dig med at træffe den rette beslutning
på det rigtige tidspunkt.

Coaching
Vores kandidater tilbydes et individuelt coachingforløb samt et planlægnings- og prioriteringsforløb, så
familieliv, privatliv og arbejdet kan gå op i en højere
enhed, når du er i gang med SR-forløbet.

SR-Mentorkorps & de skarpeste undervisere
Vores korps af SR-mentorer har ansvar for at guide dig fagligt og
forretningsmæssigt, samt udvikle dig som SR-kandidat. Vi sikrer, at du får de rigtige
opgaver og at du i dagligdagen kan prioritere arbejdet med kvalitet og faglighed.
Herudover accelereres din udvikling og læring af nogle af markedets skarpeste
undervisere.

Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling er noget, vi giver hinanden. Med det
mener vi, at når du begynder rejsen om at blive fremtidens
ubestridte revisor, forventer vi også, at du udfordrer og
udvikler status quo. I Deloitte er vi nemlig et hold, der spiller
sammen.

Relevant kundearbejde
Du får relevant kundearbejde, der styrker din
professionelle skepsis og medfører, at du kan omsætte
viden fra teori til praksis. Men vi ved også godt, at
prioritering er et led i at realisere et SR-forløb. Derfor
vurderer vi løbende relevansen af kundearbejdet og
balancen mellem kundearbejde, privatliv og familieliv, så
kundearbejdet understøtter, at vores kandidater
kommer i mål.

Personlig udvikling og øget selvindsigt
Via coaching, sparring og mentoring styrkes den enkelte
kandidats evne til at identificere egne styrker og
udfordringer i forbindelse med SR-forløbet. Dette for at
sikre, at du som kandidat i videre udstrækning kan stille
skarpt på behovet for udvikling, støtte og hjælp.

Styrket fokus på SR-eksamen
I Deloitte klæder vi dig 100% på til SR-eksamen. Vores intensive
forløb forbereder dig på skriftlige, såvel som mundtlige eksaminer.
Gennem øvelse, træning, prøveeksaminer, spørgedage, mentoring
og coaching sikrer vi, at du står kampklar, når det virkelig gælder.

Vores forventninger til dig

Join our team of Audit & Assurance professionals

Vi forventer, at du tager ansvar for egen udvikling.
For når du tager ejerskab over den, kan vi også hjælpe dig med at realisere dit mål.

Audit & Assurance is for deeply specialised auditors who aspire to make
solutions for clients all over the world – in many different industries and of
numerous sizes - from start-ups to international corporations.

Vi forventer, at du er fagligt stærk og blandt de bedste på din årgang.
Vi tror nemlig på, at dygtighed og høj faglighed er nøglen til at skabe en
Impact that matters for vores kunder.

Playing a vital role in maintaining investor confidence in capital markets,
we consistently deliver high-quality audits. We build solid foundations for
them to create their decisions upon, so they can reach their future goals
and navigate in an ever-changing reality.

Vi forventer, at du brænder for kundearbejdet.
Det er nemlig i mødet med kunderne, at vi rigtig kan skabe værdi.

Vi forventer, at du kan omsætte intelligent brug af data til kvalitativ rådgivning.
I Deloitte er den eneste konstant forandring. Vi forstår at tilpasse os markedets skiftende
landskab og bruger digitale løsninger til at matche kundernes behov.
Vi forventer, at du har viljen og lysten til at lære.
Og at du brænder for at udfordre status quo, så vi kan blive endnu bedre, end vi var i går.

Skal du med på holdet?
Kontakt: Rasmus Meldgaard
Audit Learning & Development
rmeldgaard@deloitte.dk
+45 21 18 92 91

None of us is as good as all of us
In Audit & Assurance, you will find a diverse workforce of passionate,
caring people who are curious by nature, striving to evolve. We value our
different skills, perspectives and experiences, as we know it makes us
more innovative and able to create more efficient business practices.
Our culture is defined by professionalism, unity, and engagement, having
ambitions for each other as individuals and as a team. We aim to ensure
that all our people feel comfortable bringing their whole selves to work,
and as a result, create a workplace that encourages authenticity and
diversity of thought.
We embrace challenges and opportunities to develop and build new
competences, and we have a lot of fun – both by exploring new ways of
thinking and together after work. Being part of Audit & Assurance not only
gives you a unique environment to create an exciting career – it is also a
place to build relations for life.
Are you ready for a dynamic career in a friendly environment that offers
professional development and career advancement? Then you're ready
for Deloitte!

We are building the
auditor of the future –
one who sees business
objectively, yet ventures
to challenge status quo
to deliver valuable,
actionable insights.

Sammen tager vi
revision til nye højder

Vores medarbejdere er kilden til vores succes – de får idéerne,
der gør os innovative, de har modet til at udfordre, og de
arbejder hver dag for at gøre en forskel for vores kolleger og
vores kunder. Og vi har altid plads til nye talenter. Skal du være
med til skabe fremtidens revision?
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