KONTORELEV MED SPECIALE I ØKONOMI
Brdr. Møller A/S søger en selvstændig og engageret kontorelev til vores økonomiafdeling.

OM BRDR. MØLLER A/S:
Vi er en moderne mellemstor entreprenørvirksomhed med hovedsæde i Brabrand, der udfører alle former for
entreprenørarbejder. Vi er specialiseret indenfor kloakering, renovering, nyanlæg samt fjernvarme og har både store
og små projekter.
Vi har en lang tradition for uddannelse af elever og ved derfor, hvad der skal til for at skabe et udbytterigt forløb for
dig. Fra den første dag bliver du en del af virksomheden på lige fod med dine kollegaer, og du vil få en grundig
oplæring i dine opgaver. Derudover lægger vi vægt på, at du med tiden får både udfordringer og ansvar og dermed
kommer til at løse mange opgaver selvstændigt. Vi har en mentorordning, så du gennem hele dit forløb får en kollega
tilknyttet som mentor, der har erfaring med oplæring af elever og som vil følge op på, at du trives og udvikler dig
fagligt.

VI FORVENTER, AT DU








har bestået et adgangsgivende grundforløb (EUX) eller HHX + 5 ugers grundforløb eller HTX/STX/HF + 10
ugers grundforløb eller HG med adgang til kontor.
Har en god tal- og regnskabsmæssig forståelse
Har flair for IT og erfaring med Excel
Er struktureret og har overblik
Er fleksibel og trives med en alsidig hverdag.
Har en positiv indstilling og formår at skabe gode relationer.
Har en høj arbejdsmoral

VI TILBYDER:






et spændende og afvekslende job i en dynamisk virksomhed
gode muligheder for faglig og personlig udvikling
selvstændigt ansvar efter grundig oplæring
gode kollegaer og et ligeværdigt samarbejde hvor man hjælper hinanden
elevløn efter gældende overenskomst

INTERESSERET?
Send snarest muligt en ansøgning, dit CV og eksamensbevis til økonomichef Regitze Schierbeck på mail
rms@brdrmoller.dk .
Da der ikke er ansøgningsfrist på denne stilling, vil vi løbende indkalde ansøgere til samtale, og processen vil derfor
afsluttes, når den rette kandidat er fundet.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 8747 6060.
Vi glæder os til at høre fra dig!

