ØKONOMIELEV SØGES TIL
DK COMPANY VEJLE A/S
DRØMMER DU OM EN ØKONOMIUDDANNELSE MED
UDFORDRINGER OG SPÆNDENDE OPGAVER SAMT GODE
MULIGHEDER FOR FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING? SÅ
ER DET MÅSKE DIG VI SØGER?
DK COMPANY VEJLE A/S SØGER EN SELSTÆNDIG ELEV
TIL DEN 2 ÅRIGE KONTORUDDANNELSE MED SPECIALET
ØKONOMI.
VI FORVENTER, AT DU
• Har bestået elller forventer at bestå EUX-eksamen eller HH
inden opstart
• Er god til dansk og engelsk i skrift og tale
• Har flair for tal
• Er nysgerrig, initiativrig, serviceorienteret, ansvarsbevidst og
kan lide udfordringer
• Har gode samarbejdsevner, men er i stand til at arbejde
selvstændigt og tage ansvar for sine opgaver
• Har et godt kendskab til IT og er vant til at arbejde med MS
Office pakken
VI TILBYDER
• En alsidig uddannelse i vores bogholderi, hvor du vil få
mulighed for at arbejde både med finans-, og kreditorsiden
såvel som controlling
• Et job i en uformel organisation med fuld fart på og med plads
til smil
• Samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen
• Gode personaleforhold og benefits
• Spændende og krævende arbejdsopgaver, som løbende vil
udvikle dine færdigheder
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte Hanne Larsen på tlf. 79 43 30 00.
Ansøgningsfrist: 6. juli 2022 – men da vi behandler
ansøgningerne løbende, bedes du sende din ansøgning, CV,
eksamenspapirer/standpunktskarakterer til jobvejle@dkcompany.
com – mærket ”Økonomielev”.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 25 brands, 16.000 engroskunder,
5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels
platform. Den årlige omsætning er 3.9 mia.kr. Koncernen har selskaber i
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz,
Holland, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

Tiltrædelse:

15. august 2022.

Arbejdssted:

Vejle.

