
"Som personlig revisor tilpasser vi i meget høj grad

vores revision og rådgivning til kundens ønsker og

behov. Det er muligt, fordi vi har tradition for at holde

dels en tæt kontakt, dels altid at være mindst 2 faste 

revisorer på hver sag. Faktisk hører vi tit nye kunder sige,

at de valgte os, fordi de ønskede muligheden for den

tætte kontakt."

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk
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6Niclas Adriansen, 

HD, stud.cand.merc.aud.



“Allerede tidligt i forløbet får de unge deres egen

portefølje og indgår i en slags følordning med en 

eller flere erfarne folk på sidelinien. Det giver både fagligt

og socialt en god balance med masser af afveksling i

hverdagen, og samtidig sikrer det, at vi som erfarne

medarbejdere hele tiden får nye udfordringer.”

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk

Egen 
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6Hanne Hjorth, 

registreret revisor 



"Helt grundlæggende handler det om, at branchen

er utroligt alsidig, og at Addere Revision er en

afvekslende arbejdsplads. Hos Addere er vi gode til 

at gi' og få faglig sparring og dele vores viden med 

hinanden. Det sikrer både stærk revision og stærke 

revisorer."

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk

Faglig
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cand.merc.aud.



"Enhver, som har oplevet sydmotorvejen til Køben-

havn om morgenen og hjem om eftermiddagen kan

uden tvivl sagtens forstå motivationen til at skifte arbejds-

plads fra København til Køge. Addere har både størrel-

sen, de attraktive kunder og en god beliggenhed, så 

valget var egentlig nemt."

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk

Vi bor 
i Køge ...
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HA, cand.merc.aud.



"Addere er en virksomhed, som i udstrakt grad

respekterer medarbejdernes ønsker - både omkring

det sociale, det familiemæssige og det faglige. 

Der lyttes virkelig, og den respekt afspejler sig også i hele

virksomhedskulturen. Det er med til at gøre Addere til en

arbejdsplads, jeg godt kan li' at stå op til hver morgen."

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk
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HD, cand.merc.aud.



"Den gode kunde byder både på udfordringer, på

alt fra helt enkle til dybt komplekse problemstillin-

ger og på en gensidighed, som gør, at både kunden

og vi er glade for samarbejdet. Jeg tror faktisk, jeg har

haft nogle af mine kunder i mere end 30 år. I det hele 

taget har vi tradition for gode kunderelationer, og vi får

faktisk mange kunder på anbefaling.”

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk
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registreret revisor 



”Addere Revision er en af områdets største selv-

stændige revisionsvirksomheder. Vi er i god vækst,

har en effektiv og fleksibel organisation, god branche-

spredning og stort set alle kundetyper, som får meget

mere end revision. Vi vil jo gerne have vores nye domicil

fyldt, så det er dejligt, at vi er inde i en fin ekspansion

med nye medarbejdere og flere gode kunder.”

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk

Områdets
største ...
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partner og statsautori-

seret revisor



”Det vigtigste i vores nye domicil er, at det er et rart

sted for både medarbejdere og kunder. Derfor har vi

lagt stor vægt på at skabe optimale rammer. Huset skal

både profilere os og samtidig være funktionelt og prak-

tisk i forhold til vores måde at arbejde på. Vi har fået en

lys og venlig bygning og har plads til at ekspandere.”

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk

Skræd -
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partner og statsautori-

seret revisor



"Jeg oplever, at det med deltid og lidt forskudt 

mødetid er ok med firmaet. Da jeg fik børn, gik jeg

bort fra at arbejde 37 timer om ugen, og det er jeg 

blevet ved med, selv om børnene egentlig nu sagtens

kan klare sig selv. Til gengæld er jeg så også selv i perio-

der flexibel og indstillet på at arbejde over - ikke uende-

ligt - men sådan, at man får opgaverne fra hånden.”

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk

Flexibel
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tid
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Melander, 

registreret revisor



"Jeg synes det er et supersted at være. Der er in-

gen, der ser ned på mig, selv om jeg er elev, og alle

er levende interesseret for min person. Og så har

jeg selv fin indflydelse og er med til at planlægge uddan-

nelsen. Connie, som er ansvarlig for mig i elevtiden, er

hele tiden opmærksom på mig og tjekker, om jeg er tryg

ved at gå videre til nye områder.”

T: 56 64 05 00

Galoche Allé 6    4600 Køge   

E: post@addere.dk

W: addere.dk

Elevliv ...
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stud HD, revisorelev


