
UNGE I  
ECO-TEAM

Interview

SARAH STRYHN SVITH
Læser HD 2. del i regnskab på 
CBS. Arbejder fuldtid, men er 
på barsel. HD-studiet foregår  
to aftener og ugen.

RASMUS ROLSTED
Læser HA på CBS på fjerde 
semester. Har haft studen-
terjob i ECO-TEAM siden juli 
2017, arbejder cirka 15 timer 
om ugen. 

STINE JULIE NIELSEN
Har læst HA almen og cand.
merc.aud. på CBS, læser på 
SR-akademiet til statsautori-
seret revisor. Arbejder fuldtid, 
mens akademiet består af 
selvstudier plus kursus en uge 
hvert halve år.

JANNICK JØRGENSEN 
Læser HA på CBS på fjerde 
semester. Har haft studen-
terjob i ECO-TEAM siden juli 
2017, arbejder cirka 15 timer 
om ugen. 
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Fra studentermedhjælper  
til revisor
Af kommunikationsrådgiver Michael Eisenberg, Intercom

Som studentermedhjælper i et mindre revisionsfirma har man mulighed for mange forskelli-
ge typer opgaver for mange forskellige typer kunder. Der er stor frihed i de mindre revisions-
huse, og de studerende får mange udfordrende opgaver. Og man kan ende med at blive stats-
autoriseret revisor. Sådan mener fire økonomistuderende, som tidsskriftet Danske Revisorer 
har talt med. 

Hvad er det, der driver unge øko-
nomistuderende til at blive revi-
sorer, og ikke noget andet med tal 
som ejendomsmægler, børsmægler 
eller lignende? 

Det er det første, tidsskriftet Dan-
ske Revisorer spørger om, da vi 
er på besøg hos hos ECO-TEAM 
i Birkerød for at tale med firma-
ets fire studentermedhjælpere. Og 
de er forbløffende enige på dette 
punkt.

Stine Julie Nielsen: Det er fordi jeg 
elsker tal, og så kan jeg godt lide, at man 
følger virksomheden hele vejen rundt. 
I nogle virksomheder laver vi kun det 
afsluttende, i andre er vi med helt nede 
fra bilagene og med i virksomhedens 
udvikling. 

Sarah Stryhn Svith: Jeg er meget bedre 
til tal, og det interesserer mig at få 
tingene til at stemme. Det interesserer 
mig at komme hele vejen rundt om 
virksomheden.

Jannick Jørgensen: For mig var det at få 
tingene til at stemme, og jeg kan godt 
lide at lege med Excel og budgettere. 

Rasmus Rolsted: Jeg er meget glad 
for matematik, men ikke for geometri. 
Revision blev her en mulighed, og det 
var spændende. 

Hvis man vil være revisor, har man 
så et mere end gennemsnitligt be-
hov for, at ting skal være korrekte?

Alle: "JA. Det bliver man nødt til!" 

Findes der et særligt revisorgen, 
som handler om korrekthed?

Stine Julie Nielsen: Ja. Jeg tror ikke, man 
kan leve i denne her verden, hvis ikke 
man har det revisorgen. 

Hvad er fordelene og ulemperne 
ved at arbejde i et mindre revisi-
onsfirma frem for et større, mens 
man uddanner sig til revisor?  
 
Stine Julie Nielsen: "Fordelen er helt 
sikkert, at man har mulighed for mange 
forskellige typer opgaver hos mange 
forskellige typer kunder, og man får lov 
til rigtig mange ting. Ulempen er umid-
delbart, at vi ikke kun har revisionskun-
der og derfor ikke kun kan fordybe os i 
selve revisionen."

 
"Vi får lov at komme med hele vejen 
rundt. Det er alt fra sortering af bilag til 
revision. Der er ikke så langt fra medar-
bejder til underskrivende revisor, hvilket 
givet et godt sparring- og læringsmiljø," 
siger Sarah Stryhn Svith.

Rasmus Rolsted mener: "Vi har meget 
frihed her, og vi har mange udfordrende 
opgaver."

Og Jannick Jørgensen vurderer: "Vi har 
hos os mange ejerledede virksomheder, 
hvilket betyder vi kan være i dialog med 
kunden, når vi hjælper med en opgave."  

Hvorfor har I lige præcis valgt at 
arbejde i et mindre revisionsfirma 
og ikke et større? 
 
Sarah Stryhn Svith mener: "Jeg fungerer 
bedst i en lidt mindre virksomhed, hvor 
man selv kan være med til at påvirke 
sine opgaver."

"Når jeg har valgt den lille virksomhed, 
så handler det om personlighed. Den 
generelle konsensus er, at man gerne 
vil ind de store steder. Men jeg tror, jeg 
passer bedre ind i et mindre miljø, og 
så er der gode muligheder for at finde 
studiejob i de mindre virksomheder, 
fordi mange ikke kender mulighederne 
her," siger Rasmus Rolsted.

Hvordan oplever I rådgivningen på 
uddannelsesinstitutionerne? 
 
"På CBS, der peger de på de fire store 
revisionsfirmaer. Det var helt klart deres 
rådgivning. Mange af vores undervisere 
kom fra de steder, så det er måske na-
turligt nok," siger Stine Julie Nielsen.

Jannick Jørgensen pointerer: "På HA 
er vi ikke blevet introduceret ret meget 
generelt til kandidatstudiet."

I den efterfølgende diskussion viser der 
sig at være enighed blandt de fire stude-
rende om, at der ligger en klar opgave 
for Foreningen Danske Revisorer i at 
komme ind på CBS og få fortalt, at 
der også er muligheder som revisor i et 
mindre revisionsfirma.
 
Hvordan er stemningen så blandt 
de studerende? Har de mere nu-
ancerede holdninger end undervi-
serne?  
 
Stine Julie Nielsen: "Det er holdningen 
hos de fleste studerende, at de største 
karrieremuligheder er hos de store 
revisionsfirmaer. Hvis du ikke er til de 
store, så er opfattelsen hos mange, at du 
afskærer en del af din karriere."
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Jannick Jørgensen påpeger: "Det er helt 
klart de store revisionshuse, der rekla-
merer og er tilstede på CBS. Det gør de 
blandt andet ved at lave case-opgaver 
med videre, og på denne måde bliver de 
en del af undervisningen og hverdagen. 

Stine Julie Nielsen, som er længst i sit 
uddannelsesforløb, uddyber: "Det er 
min opfattelse, at de store revisions-
huse gerne vil have en, når man har 
været et mindre sted et stykke tid. På 
denne måde tror jeg, de tænker, de kan 
springe oplæringsfasen over. Jeg har 
været meget heldig, at Peter fra starten 
har slået fast, hvilke muligheder der er, 
for at jeg kan videreudvikle mig hos 
ECO-TEAM. Jeg tror, det er vigtigt 
for mindre revisionsfirmaer, at de laver 
forventningsafstemning med deres unge 
ansatte, hvis de ønsker at beholde dem.

Hvis du skal give et råd til andre, 
der overvejer at blive revisorer, 
hvad vil du så rådgive dem til i 
valget mellem de store og de små 
revisionshuse?

"Det siger nok sig selv, man må selvføl-
gelig starte med at gøre op, hvilken type 
virksomhed man ønsker at arbejde med. 
Det er klart, at du vælger nogle typer af 
kunder fra ved at arbejde i en mindre 
revisionsvirksomhed. Det kan selvføl-
gelig være vanskeligt, når man i starten 
ikke har kendskab til de forskellige op- 
gavetyper. Jeg snakkede med personer, 
der arbejdede i begge type revisi-
onsvirksomheder, hvilket gav 
et godt indblik i deres 

forskellige arbejdsopgaver og mulig-
heder. Studerer man fuldtid, er det en 
god idé at have et studiejob samtidig. 
Det giver et indblik i den pågældende 
arbejdsplads, og man får en fornem-
melse af hvilke type arbejdsopgaver der 
findes. At vælge et mindre revisionssel-
skab afskærer dig i hvert fald ikke fra at 
videreuddanne dig i forhold til de store 
revisionsselskaber,"´siger Stine Julie 
Nielsen. 
 
Alle fire studerende betoner, at de er i 
en løbende dialog med deres chef om, 
hvad målene er for deres udvikling. 
Uddannelse og videreudvikling er et 
dagligt emne mellem studerende og 
ledelse i ECO-TEAM. Desuden har 
de studerende en god intern dialog 
om, hvad er svært i uddannelsen, og de 
forsøger at hjælpe hinanden. 

Men der er også ting, der peger videre 
end virksomheden og ud mod organisa-
tionen Forenede Danske Revisorer:

"Jeg har en opfordring til FDR og 
revisorfirmaerne, for noget som jeg i 
hvert fald gerne vil have haft dengang, 
jeg startede på SR-akademiet, det var 
en form for Erfa-gruppe," siger Stine 
Julie Nielsen.

"Jeg har lavet en lille studiegruppe med 
en medstuderende fra SR-akademiet, 
som også er i et mindre revisionsfirma.  
 

Det er noget vi har talt om, vi gerne 
ville have gjort fra starten, hvis muli- 
heden havde været til stede," uddy-
ber hun og peger på, at der her er en 
mulighed for FDR i retning af at være 
mere til stede på handelshøjskolerne.

Det er også Stine Julie Nielsen, der 
forklarer hele det kombinerede forløb 
med uddannelse og arbejde lige fra start, 
til man er statsautoriseret revisor.
"Du kan starte med at læse HA eller 
HD. Herefter læser man en kandidat, 
som typiske vil være cand.merc.aud.," 
siger Stine Julie Nielsen, og tilføjer:

"Når man starter på SR-akademiet, er 
der krav om, at man har erfaring som 
revisor, inden man kan gå til den første 
eksamen. Der er i alt fire eksamener, tre 
skriftlige og en mundtlig. De er fordelt, 
så man efter halvandet år går til de to 
første og året efter de to næste. 

Cand.merc.aud ‒ er det så den di-
rekte vej til at blive statsautoriseret 
revisor?

"Ja, for at kunne læse til statsautoriseret 
revisor i dag skal du have en kandi-
datuddannelse med specifikke krav til 
mængden af revision, erhvervsret med 
videre. Her er en cand.merc.aud. op-
lagt," slår Stine Julie Nielsen fast.  

Hvor I landet kan man tage den? 

"Man kan tage den i Odense, Aarhus, 
Aalborg og Kolding plus København, 
slutter Stine Julie Nielsen."
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