VÆR MED TIL AT TEGNE
FREMTIDEN
- bliv trainee hos BDO og vær en del af vores
talentudvikling

SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT.
DU VIL KONSTANT UDVIKLE DIG, SÅ DU FÅR STYRKET DIT TALENT. ER DU VORES NÆSTE TRAINEE?
LÆS MERE OG SEND DIN ANSØGNING VIA BDO.DK/TRAINEE

Medarbejderne er BDO’s
vigtigste ressource. Det
er din viden, vilje og motivation, der gør en forskel i
mødet hos kunden.
Derfor er det vigtigt for
BDO, kunderne og ikke
mindst dig selv, at du
opnår succes.

BDO’S TALENTUDVIKLING

TALENTUDVIKLING
RELATIONER SKABER VÆRDI, OG
SOM TRAINEE I BDO KOMMER DU
TÆT PÅ KUNDERNE
Har du mod, viljestyrke og ambitioner, og motiveres du af at tage ansvar
og er god til at skabe værdifulde relationer, kan det være dig, der om kort
tid er i centrum for BDO’s talentudvikling. Et traineeforløb hos os baner
vejen for en spændende karriere med masser af muligheder, hvor du
konstant udvikler dig og får styrket dit talent.
Samtidig tilbyder vi dig et spændende og lærerigt traineeforløb, hvor du
sammen med resten af traineeholdet, og dine 1.100 øvrige kolleger, vil
opleve et fantastisk sammenhold i de bedste rammer, som byder på nye
udfordringer hver eneste dag.
Hvert år ansætter BDO et nyt hold trainees. Som trainee får du arbejdsplads på et af vores 31 kontorer over hele landet.

I vores årlige målinger af medarbejdertilfredsheden i BDO vurderer
vores medarbejdere blandt andet samarbejdet samt mulighederne for
faglig og personlig udvikling. Resultaterne taler for sig selv, når vi ser, at
medarbejdertilfredsheden hos os er på niveau med de absolut bedste
resultater på det danske arbejdsmarked.
BDO er en virksomhed med solide nationale rødder og internationale
bånd. Vi er landets fjerdestørste revisions- og rådgivningshus, og vi har
nogle af landets skarpeste hoveder på en række fagområder. Ligeledes
er det internationale BDO netværk en vigtig platform for udveksling af
kompetencer og inspiration. Derfor får du både et stærkt fagligt bagland at trække på og direkte adgang til den nyeste internationale viden
og praksis.

HVORFOR VÆLGE BDO?
Vi ved, at der er rift om de bedste, og vi prioriterer derfor højt at skabe
revisionsbranchens mest attraktive arbejdsplads. Vi ser det som vores
fornemste opgave at motivere og involvere dig som medarbejder og skabe et dagligt arbejdsmiljø, der er præget af faglig udvikling, åbenhed og
respekt.

Som videnvirksomhed er faglighed vores styrke og udgangspunkt for
alt, hvad vi gør. Vores revisorer, specialister og konsulenter er 100 %
opdaterede, de har national og international markedsindsigt, branchekendskab og specialviden. Kunderne kan derfor trygt stole på, at et
regnskab, der er revideret af BDO, overholder alle regler og love
til punkt og prikke.

“Hos BDO har jeg udviklet mig
både fagligt og personligt, med lige
dele opmuntring og sparring hele
vejen frem til min eksamen som
statsautoriseret revisor”.

Iben Larsen, Partner,
statsautoriseret revisor,
BDO i København
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ER DU DREVET AF AMBITIONER?
SOM TRAINEE HOS BDO KAN DU SE FREM
TIL TO ÅRS SPÆNDENDE, INTENSIV OG
LÆRERIG UDDANNELSE, HVOR DU LÆRER
REVISORFAGET AT KENDE
“Jeg har taget hele turen fra
trainee til statsautoriseret
revisor i BDO, og det har jeg ikke
fortrudt”.

Thomas Bunde, statsautoriseret
revisor, BDO i Hjørring

Du kommer til at arbejde med revision, regnskab, skat og rådgivning af
virksomheder både nationalt og internationalt. I BDO arbejder du med
hele paletten af opgaver i dit møde med kunderne. Og du får en stor kontaktflade til forskellige kundetyper samt et stort indblik i dansk erhvervsliv.
Dine opgaver udvikler sig i takt med dine erfaringer, og du får hurtigt ansvaret for dine egne opgaver. Du kommer til at indgå i forskellige teams,
hvor du sammen med dine kolleger arbejder med kunderne. Du vil derfor
fra første dag være at betragte som en ægte BDO’er. Som trainee får du
et stærkt netværk i BDO, hvor du jævnligt mødes med dine traineekolleger på interne kurser. Her udvikles jeres indbyrdes kontakt, da I vil være
spredt geografisk på vores kontorer.
På de lokale kontorer er der forskellige aktiviteter som fx firmafodbold,
biografture, kanoture, fredagsbar og mange andre sociale tiltag, som
knytter dig hurtigere til din arbejdsplads. Via traineeforløbet får du et solidt
fundament for din fremtidige karriereudvikling, og herfra er det op til dig.

DIN MENTOR ER MED DIG HELE VEJEN
Allerede fra begyndelsen af dit traineeforløb får du tildelt en mentor,
som vil guide dig og være din hjælp primært i dit første år som trainee.
Din mentor vil senere være en god sparringspartner, når du føler, du har
behov for det.

En mentor er en kollega, som kan sætte sig ind i den situation, du står i.
Mentoren deler gennem vejledning, rådgivning, coaching og feedback ud
af sine erfaringer og kompetencer for at støtte din udvikling og trivsel på
arbejdspladsen.
Det er din mentor, der har ansvaret for at holde liv i jeres forhold ved at
inddrage egne erfaringer og trække på sit netværk, så der tilføres ny inspiration, hvis der er brug for det. Som trainee forventes du til gengæld selv
at tage ansvar for din udvikling, at være undersøgende og have modet til
at stille spørgsmål samt fastholde dit fokus og mål. Der holdes løbende
statussamtaler, hvor du og din nærmeste leder drøfter den personlige og
faglige udvikling. Samtalerne skal sikre din fortsatte trivsel og understøtte den udvikling, der sker både uddannelsesmæssigt og opgavemæssigt i
løbet af traineeforløbet.

VI ER DREVET AF AMBITIONER, OGSÅ PÅ DINE VEGNE
Det kræver noget at være ansat i BDO, da vi er en virksomhed i kraftig udvikling og fremdrift. Vi forventer meget af dig, men du får også meget igen.

ØGET MARKEDSVÆRDI
Vores mål er at skabe de bedste rammer for din faglige og personlige udvikling, så du konstant øger din værdi - ikke kun for os og vores kunder,
men også på arbejdsmarkedet.

I BDO er vi drevet af ambitionen om at skabe værdi
både for vores kunder og
for dig som medarbejder.
Vi ved, at nøglen til succes
er indlevelse samt udnyttelse af det fulde potentiale både i teams og hos den
enkelte medarbejder.

Som trainee hos BDO kan
du se frem til to års spændende, intensiv og lærerig
uddannelse, hvor du vil
komme rundt i alle kroge
af revisorfaget, inden du er
klar til at stå på egne ben.

BDO’S TALENTUDVIKLING

FLEKSIBILITET I DIN KARRIERE
VORES KARRIERESTRUKTUR
BYGGER PÅ TANKEN OM, AT
ALLE HAR EN KARRIERE, UANSET
HVILKEN RETNING DEN TAGER
Hos BDO kan dit karriereforløb udvikle sig individuelt og tilpasses din aktuelle livsfase. På karrierestigen kan du både bevæge dig op, til siden og
skifte retning i et tempo, der passer til dig og dit liv. Karrierestrukturen
i BDO giver attraktive karrieremuligheder for alle inden for revisorydelser og specialiserede rådgivningsydelser. Du får hurtigt ansvar for egne
kunder, og vi forventer derfor, du har modet til at udvikle dig både fagligt
og personligt.

PARTNER

• Har du lyst til en arbejdsdag præget af høj arbejdsglæde og spændende
udfordringer?
• At blive en del af BDO?
• At gøre en forskel ved at skabe sund vækst for virksomheder inden for
en bred vifte af brancher?

ASSISTANT MANAGER

ASSISTANT /
CONSULTANT

SPECIALAFDELINGER

ADVISORY

OFFENTLIG REVISION

SENIOR ASSISTANT /
SENIOR CONSULTANT

SMV - REVIS0R

MANAGER

BUSINESS SUPPORT

SENIOR MANAGER

REVISION VIRKSOMHEDER

Så send din ansøgning via bdo.dk/trainee.

DIRECTOR

KONTAKT
Har du spørgsmål vedr. vores traineeforløb, er du
velkommen til at kontakte os på trainee@bdo.dk.

TRAINEE

2-ÅRIGT FORLØB

ADM. MEDARBEJDERE & STAB

SENIOR PARTNER

FØLG OS PÅ INSTAGRAM @BDODK
Hvordan bliver man revisor? Og hvad laver en revisor egentlig?
På vores Instagram får du et indblik i, hvordan hverdagen ser ud
for vores trainees, der er godt på vej til at blive revisorer.
#BDOTRAINEE

LÆS MERE OM
BDO’S TALENTUDVIKLING
PÅ BDO.DK/TRAINEE

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med
begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO
medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har over 64.000 medarbejdere i 154 lande.

