Skal denne elev plads være din!

Kickstart din karriere
som økonomielev hos Nordic

Seafood i Hirtshals

Vil du være med til at holde styr på økonomien i en international fødevarekoncern?
Vi søger en dygtig og engageret elev til et 2-årigt uddannelsesforløb, hvor du bliver oplært i alle funktioner,
der knytter sig til en moderne økonomifunktion.
Du får tildelt en mentor, der vil hjælpe dig godt i gang og sørge for, at der kommer skub i karrieren. Du kommer
til at beskæftige dig med opgaver inden for bogholderi og økonomistyring i en koncernøkonomifunktion med
daglig kontakt til både lokale og internationale forretningspartnere.
Hvem er du…?
Du har afsluttet din HHX- eller finansøkonomuddannelse med et godt gennemsnit eller forventer at gøre det
senest sommeren 2019.
Vi forventer, at
• du er rigtig god til tal, er lærenem og nysgerrig på at lære mere og mere
• du har flair for IT og lyst til at lære nye systemer at kende
• du er serviceminded og fungere godt i et team
• du har en positiv indstilling og stor lyst til at lære nyt
• du er dygtig til at formulere dig både skriftligt og mundligt på dansk og engelsk
• du kan starte senest den 1. september 2019
Opgaver
Du bliver en integreret del af vores økonomiteam på 9 personer, hvor du efter grundig oplæring vil få tildelt ansvar, efterhånden
som du udvikler dig. Du vil blandt andet beskæftige dig med debitor, kreditor, likviditetsstyring, håndtering af dansk og
udenlandsk moms mv. Periodevis vil du beskæftige dig med budgetudarbejdelse/-opfølgning og deltage i udarbejdelse af
måneds-, kvartals- og årsrapporter samt diverse ad-hoc analyser.
Vi tilbyder
Vi tilbyder en alsidig 2-årig uddannelse med et spændende og afvekslende uddannelsesforløb i en international koncern.
Du får gode kollegaer i et uformelt arbejdsmiljø med en flad organisation, hvor alles input har værdi.
Vidste du, at Nordic Seafood A/S er en af Vendsyssels største virksomheder med rødder i det meste af verden?
Se mere på www.nordicseafood.com
Vil du være med på holdet?
Send hurtigst muligt en skriftlig ansøgning med CV og eksamensbevis/karakterudskrift til job@nordicseafood.com. Vi holder
ansættelsessamtaler i februar og opfordrer til, at du sender din ansøgning hurtigst muligt.
Ansøgningsfristen er fredag den 25. januar 2019.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR Manager Dorte Bødker på telefon 29 48 98 10.

