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Ansökan till tjänsten som ekonomisassistent på KPMG (ref nr 3245) 

 

Hej! 

Jag söker tjänsten som revisorsassistent på KPMG då jag uppfyller revisorsnämndens 

teoretiska krav för auktorisation och har ett stort intresse för att skapa förtroendefulla 

affärskontakter. Jag har sedan tidigare flera års erfarenhet med arbete med ekonomi relaterade 

uppgifter samt kundservice. Detta har gett mig erfarenheter som kombinerat med min 

utbildning kan vara till stor nytta för er på KPMG. 

I min utbildning till Ekonom har jag valt att inrikta mig mot redovisning och min uppsats 

handlade om xxx, vilket har gett mig god kunskap om hur man på bästa sätt arbetar med xxx 

inom ett företag. 

Andra fristående kurser som jag läst är kommunikation och engelska som har gett mig 

verktyget att kommunicera på ett professionellt vis såväl på svenska som på engelska. Jag har 

också läst kurser inom marknadsföring och kommunikationsvetenskap som jag tror kan vara 

bra kompetenser i samarbetet med övriga medarbetare och kundkontakt.  

Under mina år som ekonomiassistent arbetade jag mycket utåt mot kunde vilket har gett mig 

en utpräglad känsla för kundservice. Jag har även haft möjlighet att bygga upp ett omfattande 

kontaktnätverk med olika företag i en mängd olika branscher. Som ekonomiassistent ställdes 

det krav på att såväl kunna arbeta självständigt som i grupp. Eftersom arbetsuppgifterna 

skiftade ställdes även krav på hög flexibilitet och kreativitet för att snabbt kunna lösa 

utmanande uppgifter, vilket jag ser som en förutsättning för att kunna hantera utmanande 

arbetsuppgifter. 

Som person är jag utåtriktad, strukturerad och kundfokuserad. Engagemang och utveckling är 

mina ledord och jag tror att mitt positiva förhållningssätt kan vara en god tillgång i arbetet 

som revisorsassistent hos er på KPMG. 

Jag ser fram emot ett personligt möte där jag kan få berätta mer om vad jag kan erbjuda er! 

Mvh 
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