ØKONOMIELEV
For vores danske hovedkontor, beliggende i Galten uden for Aarhus, søger vi en økonomielev til opstart i løbet af sommeren
2021. Vi sørger for at du bliver oplært i administrationens og bogholderifunktionens mange forskellige opgaver.
Du vil hurtigt få ansvar for egne opgaver og du bliver en vigtig medspiller i det daglige arbejde, på lige fod med dine kolleger.
Du vil i løbet af din elevtid være 9-11 uger på skole hvor du, udover det teoretiske forløb, netværker og deler viden med
andre elever i branchen.

Arbejdsopgaverne i økonomiafdelingen

Vores forventninger til dig

Som elev kommer du til at arbejde i en velfungerende økonomiafdeling, hvor du vil blive udfordret både personligt og fagligt i
en travl hverdag. Opgaverne i vores økonomiafdeling er varierede
og du vil få indblik og blive oplært i følgende områder:

> Du er en teamplayer, men trives også når du arbejder på egen hånd

> Debitorer, grundlæggende viden om bogholderi, herunder
kontakt til kunder vedr. kommende og manglende betalinger
> Kreditorbogholderi, herunder håndtering og kontrol af
fakturaer, leverandørkontakt, rejseafregninger, betalinger,
administration af kreditkort mv.
> Controlling – analyse af diverse emner inden for økonomi
> Digitalisering af kontorfunktionen
> Indblik og oplæring i bogføring

> Du har fokus på kvalitet og oplever service som en naturlig del
af din hverdag
> Du er positiv, udadvendt og har lyst til at kommunikere med
internationale kolleger, kunder og leverandører
> Du er nysgerrig og engageret og må gerne udfordre os positivt
> Du har en sund og professionel holdning til arbejds- og møde
disciplin
> Du har IT flair og solid erfaring i Microsoft Office Pakken.
Kendskab til Navision vil være et plus.
> Du er god til sprog, skal kunne begå dig på engelsk både
mundtligt som skriftligt og gerne tysk også.
> Du har kørekort (B) til bil

Skovby Møbelfabrik kan tilbyde dig
> En bred og udfordrende praktisk elevuddannelse, som åbner
døre til spændende karrieremuligheder

VIL DU MED OMBORD?

> Nyrenoverede kontoromgivelser

Og opfylder du de formelle adgangskrav til elevuddannelsen,

> Gode medarbejderforhold, bl.a. frugtordning samt en
personaleforening, der arrangerer sociale arrangementer. Vi
har en uformel omgangstone og arbejder i afslappede rammer

som er en bestået HHX / STX suppleret med 5-10 ugers

> Mulighed for fastansættelse efter endt uddannelse

job@skovby.dk. Du må også gerne begrunde, hvorfor du lige

grundforløb eller alternativt HG eller EUX med fagretningen
kontor, så skynd dig at sende din ansøgning og CV til
netop ønsker at søge en elevplads hos Skovby Møbelfabrik.
Ansøgningsfrist er d. 1. maj 2021. Vi afholder løbende interviews og venter gerne på den rigtige elev.

Læs mere på www.skovby.dk

