
Har du en stor forståelse og interesse for HR, kultur og employer branding? Så er det
dig, vi søger! 
Har du lyst til at prøve dine teorier af i praksis i en virksomhed med højt til loftet? Revision
Limfjord søger en praktikant, som skal være med til at arbejde med implementering af HR-
strategi, kultur og employer branding. 
Vi søger dig, som har interesse for HR og læser et relevant studie indenfor dette område, dette
kan fx være HRM eller sociologi med en overbygning i HR. Men det vigtigste for os er, at du har en
stor interesse for HR og har lyst til at fordybe dig i dette område. Du skal være en selvstarter,
initiativrig og have en struktureret tilgang til tingene. Du skal desuden kunne strukturere din tid
og ikke være bange for at spørge til råds for at komme videre i opgaven. Vi er ikke bange for
nytænkning og kreative ideer! 
 
Vi kan til gengæld tilbyde
Vi kan modsat tilbyde praktikanten en spændende og initiativrig arbejdsplads, hvor personen skal
arbejde selvstændigt og samtidig får mulighed for en masse sparring. Der bliver mulighed for at
prøve kræfter med den teori, som personen har lært contra implementering i det virkelige liv. Der
vil blive mulighed for at søsætte, følge og afslutte et projekt på egen hånd, hvis dette ønskes.
 
Fri bolig
Vi har tilmeldt dette praktikopslag vores lokale projekt ”Fra bybo til thybo” og kan derfor tilbyde
dig en praktik hos os med fri møbleret bolig og et fedt aktivitetsprogram sammen med andre
praktikanter, der er i praktik i andre virksomheder i Thy. Sammen deles I om en bil, som I frit kan
benytte rundt i Thy i fritiden. 
 
Kort om os
Revision Limfjord er erfarne, lokale revisorer, hvor målet er at udvikle virksomheder ved at gøre
deres hverdag nemmere og mere rentable. Vores kerneydelser er revision, regnskab,
erhvervsservice og rådgivning med speciale i små og mellemstore virksomheder. Hos Revision
Limfjord arbejder vi hver dag for at være en af revisionsbranchens mest attraktive arbejdspladser.
Dette gælder både for revisorer, administrativt personale, og øvrige personalegrupper, hvilket
sætter store krav til os i forhold til at skabe de bedst mulige rammer for vores medarbejdere. 
 
Det praktiske 
Send en motiveret ansøgning med CV til Udviklings- og HR-direktør Karen Mørkholt 
klmm@revisionlimfjord.dk. Spørgsmål kan rettes til Karen på mail eller tlf.  +45 9655 4546
 
Vi glæder os til at høre fra dig!
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