Netværk og viden indenfor regnskab og økonomi

Cereda er der for dig
Vi er en brancheorganisation med en mission om at favne
regnskab og økonomi til gavn for vores medlemmer - ved at
være der. Vi er der, når de vil udbygge deres netværk, har behov for faglig udvikling og informationer eller når der skal bygges bro til en aktør i branchen. Med en One Team tanke-gang
støtter vi hinanden til at blive bedre og få succes. Det gælder
også i høj grad medlemmerne imellem.
Vi er med til at sætte dagsordenen
At favne regnskab og økonomi indebærer ikke alene at kunne
levere attraktive fordele. Vi arbejder dedikeret for at højne
kvalitetsniveauet og skabe forståelse og agtelse for faget. Samtidig tager vi initiativ til at tiltrække unge mennesker.
De skal være med til at fremtidssikre branchen – og os.
Vi har konstant fingeren på pulsen, så vi i samarbejde med
medlemmer og samarbejdspartnere kan være på forkant med
udviklingen og være med til at sætte dagsordenen indenfor
branchen.

Adgang til nyttig viden?
Det sørger vi for

Kunder skal kunne føle sig trygge
Et af vores primære mål er at være garanter for kvalitet og
kompetenceudvikling. Det vil vi gøre ved at stille krav om,
at vores medlemmer skal være certificeret, godkendt eller
autoriseret inden for deres faglige områder. Og at de skal efteruddanne sig. Herudover forpligter medlemmerne sig
til at efterleve vores etiske retningslinier. Det sikrer ikke
alene et godt omdømme for branchen, men også at vores
medlemmers kunder kan føle sig trygge.

Værdier der guider os
Fem kerneværdier guider den måde, hvorpå vi tænker og
handler - både som individer og som organisation. De er at
skabe værdi, være med til at sætte dagsordenen, handle med
integritet samt at være nytænkende og rummelige. Det indebærer at hjælpe hinanden i en positiv ånd, give konstruktiv
feedback samt at respektere og værdsætte forskelligheder.

Hvem kan blive medlem?
Cereda har mere end 500 medlemmer over hele landet, som
bliver serviceret af vores sekretariat. Vores medlemmer tæller
bogholdere, regnskabskonsulenter, ledere og, controllere og
revisorer. Vi favner således personer i hele processen fra dagligt bogholderi til det endelige regnskab afleveres til de offentlige myndigheder.
For at kunne søge om medlemskab skal du:

Forskelligheder?
Dem favner og værdsætter vi

• Drive selvstændig virksomhed inden for bogføring og regnskab eller være ansat i en medlemsvirksomhed.
• Dokumentere relevant erfaring eller relevante faglige eksaminer.
• Give tilladelse til revisorgodkendelse.
Samtidig skal du erklære dig indforstået med at overholde
Cereda’s vedtægter og efterleve vores etiske regler.

Bliv medlem
Ansøgning om medlemskab kan ske på www.cereda.dk. Her
kan du også se vores favorable kontingentsats.

Stærke medlemsfordele
Cereda er for dig, der gerne vil være en del af et stærkt netværk
indenfor regnskab og økonomi, hvor der er høj fokus på kvalitet
og efteruddannelse. Du vil få adgang til en lang række fordele,
der kan være med til at styrke din forretning. Heriblandt er:

•
•
•
•
•
•
•

Profilering af din virksomhed.
En professionel ansvarsforsikring.
Medlemsrabatter hos et bredt udvalg af leverandører.
Faglige kurser.
Et større netværk og engagerede sparringspartnere.
Informationer med tilbud og nyheder inden for branchen.
Råd og vejledning under startup af din virksomhed.

Alle medlemmer får deres egen side på vores medlemsportal og
adgang til Facebook-grupper forbeholdt medlemmer. Her deler
de erfaringer, inspirerer hinanden og poster jobmuligheder.

Har du spørgsmål til medlemskabet eller tilmeldingen står
vores sekretariat klar til at hjælpe på telefon 7066 6800 eller
sekretariat@cereda.dk.

Kort om vores historie
Vi blev stiftet i 2004 under navnet FFB Foreningen Freelance Bogholdere. Det skete på baggrund af outsourcingbølgen, hvor mange bogholdere etablerede sig som selvstændige og derfor havde behov for et netværk.
1 2018 skiftede vi navn til Cereda, som et led i at brande
os som en brancheorganisation, der favner regnskab og
økonomi bredt. Vores medlemmer repræsenterer i dag
mange fagområder, ikke kun freelance bogholdere.
I 2021 blev Foreningen Danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter (FDBR) slået sammen med Cereda..
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