
Konsultbyrån ADVICE söker  

En skattejurist 
 
Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. 
Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och 
långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice. Vi är en oberoende konsultbyrå som framför 
allt arbetar med ägarledda företag. Vi bistår våra klienter med långsiktig skatteoptimering, 
både för bolaget och för den enskilda ägaren. 
 
ADVICE bildades 1992 och idag är vi 13 personer som arbetar i ljusa och fräscha lokaler på 
Norrlandsgatan i centrala Stockholm.  

____________________________ 
 
Av denna anledning söker vi nu en person som vill arbeta med skattefrågor ur ett 
affärsmässigt perspektiv samt upprätta deklarationer. Du kommer att arbeta nära kunder med 
varierande frågor av skatterättslig karaktär, såsom skatteutredningar, finna lösningar på såväl 
företags som privatpersoners skattefrågor. Vi ser även att du har ett affärsmässigt tänk och 
kan bidra med mer än dina skattekunskaper. 
 
Vi tror att Du är i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med oss. Du har 3-4 års 
erfarenhet av liknande arbete på t ex revisionsbyrå, företag eller hos myndighet. Du har ett 
stort intresse av skattefrågor och vi utgår från att Du har relevant utbildning för tjänsten. 
 
Tjänsten kräver att du har egen drivkraft, är självständig och beredd att anta nya utmaningar. 
Du är social, har lätt att anpassa dig till olika slags situationer och gör det med ett positivt och 
personligt sätt. Dessutom ser vi gärna att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både 
svenska och engelska. 
 
Vi kommer att satsa långsiktigt på dig för att du skall lyckas fullt ut i arbetet tillsammans med 
oss på Advice.  
 
Om du vill jobba med oss så tror vi att du har det som vi kallar Advice-personlighet. Det 
innebär en kombination av kundfokus, laganda och en vilja att ständigt bli bättre. Du kommer 
att få ett mycket utvecklande arbete med omväxlande arbetsuppgifter i en dynamisk miljö 
med stundtals hög puls. Vi har det mindre företagets alla fördelar med en platt organisation 
där vi arbetar med frihet under ansvar kombinerat med en stark team-känsla. 
 
Ansökan sänds senast den 11 januari 2016 till Jessica Hamling, Advice Kvarnström Westin 
Pernholt KB, Box 7357, 103 90 Stockholm, email: jessica@advice.se 
 
För mer information eller frågor är du välkommen att vända dig till Jonas Pernholt, 08-678 08 
18. För mer information om ADVICE, se vår hemsida: www.advice.se 


