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ANNONCE

Kvalitet og
rådgivning i
særklasse er
et fundament
for Deloitte
i Esbjerg
der alle dagligt hjælper virksomheMed udgangspunkt i
der med at udvikle og tilpasse sig
et stærkt videnshold
til nye tider. Og hver dag bidrager
vi med vigtig viden og sparring til
indenfor blandt andet
kunderne, siger Jørn Jepsen, partner
regnskaber, skat og
hos Deloitte i Esbjerg.
rådgivning, går Deloitte
Digitalisering i front
i Esbjerg nu et skridt
Fra den nye base på Dokken 8 levevidere for at sætte
rer Deloitte-holdet løsninger indenfokus på potentialet hos for skat og regnskab, der er tilpasset
Vestjyllands erhvervsliv. ethvert behov hos små, mellemstore
Det er umuligt at komme udenom Deloitte, når snakken kommer
ind omkring regnskaber, revision og skat. Og selv om Deloitte
forlængst er blevet kendt som et
globalt brand, så udgør det lokale
forankringspunkt en central del af
dagligdagen hos Deloitte i Esbjerg:
Et lokalt funderet videnshus med
enestående ekspertise og viden om,
hvad der rører sig i erhvervslivet –
lokalt, regionalt og nationalt.
- Vi er stolte af at have så stærkt og
dygtigt et hold med nogle af landets
absolutte specialister og talenter.
Det er unikt. Vi tæller 135 ansatte

og store kunder.
- Vi er naturligvis bedst kendt for
vores kerneydelser indenfor regnskab og skat. Men vores kompetencer rækker langt ud over disse
traditionelle områder. Det handler i
stigende grad om forretningsudvikling, rådgivning om vækstmuligheder og - ikke mindst - digitalisering
af en række funktioner i virksomhederne, forklarer Jørn Jepsen, som
selv har 30 års erfaring med revision
og forretningsrådgivning.

Mere tid til vækst

Et af nøgleordene hos Deloitte i
Esbjerg er transformation, der kort

fortalt dækker over de forandringer
som erhvervslivet står overfor. Specielt digitalisering af regnskabsfunktionen og smarte kundeløsninger
med platforme mod kunderne er
oppe i tiden:
- De fleste virksomheder ønsker
at frigive timer fra administration,
så maksimal tid og ressourcer kan
bruges på vækst og udvikling. Og
det er velkendt, at de traditionelle
processer med behandling af bilag
og bogholderi nemt lægger beslag
på mange arbejdstimer. Vi har valgt
at gøre digitaliseringen til et centralt
punkt i forretningsudviklingen. Vi
har udviklet digitale redskaber, som
for alvor betyder effektivisering af
regnskabsfunktionerne. Og nogle af
disse værktøjer har vi valgt at stille
gratis til rådighed for erhvervslivet,
forklarer Jørn Jepsen.
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Fakta om
Deloitte Esbjerg

Deloitte i Esbjerg har som
hovedformål at bistå med løsninger, der er tilpasset ethvert
behov hos små, mellemstore og
store kunder. Deloitte rådgiver
om regnskab, revision og skat,
og har stærke kompetencer
indenfor Cybersikkerhed, Consulting, Human Capital, Operations, Risikostyring, Strategiudvikling og Teknologi. På trods
af at være et globalt brand, så
er nærheden til kunden - og
synlighed i lokalområdet - et
af de vigtigste parametre hos
Deloitte. I Esbjerg har Deloitte
base i nye lokaler på Dokken 8,
hvor 135 personer er ansat.

Vi har valgt at gøre digitaliseringen
til et centralt punkt i forretningsudviklingen

Jørn Jepsen

Fokus på Vestjyllands potentiale
Deloitte har taget initiativ til et arrangement kaldet “Small Great Nation”,
som har til formål at identificere Danmarks styrkepositioner og fremsætte
fagligt baserede løsningsmuligheder,
som involverer og samler danskerne,
erhvervslivet og de politiske kredse.
Small Great Nation besøger 5. marts kl.
15 til 17 Esbjerg. Her deltager Anders
Dons - Deloittes nordiske CEO - og
Peter Mogensen - Krakas direktør -.
Ved arrangementet gives der et lokalt
perspektiv på konklusionerne fra den
første rapport om Danmarks udfordringer og muligheder.
Dagens tema er, hvordan Vestjylland
kan sikre den nødvendige tilflytning,

www.deloitte.dk

der kan gøre det muligt at udnytte
globaliseringens og digitaliseringens
potentiale.
Blue Water Shipping er vært for arrangementet, og vil give deres perspektiv
på lokalområdets fremtidige udvikling.
Herefter vil Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, reflektere over,
hvordan Esbjerg og resten af Vestjylland skal komme videre med den
lokale udfordring. Yderligere inviteres
der til dialog og diskussion blandt
publikum - faciliteret af Peter Mogensen - hvor indspark fra alle vinkler er
velkomne. Arrangementet
er gratis, men kræver tilmelding på
bit.ly/sgn-esbjerg.
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