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DRØMMER DU OM EN SPÆNDENDE ELEVPLADS BLANDT
GODE KOLLEGAER I ET INTERNATIONALT MILJØ?
Martin Bencher (Scandinavia) A/S søger en økonomielev. Vi tilbyder dig et spændende
uddannelsesforløb i et dynamisk og udviklende arbejdsmiljø – med plads til både faglig og
personlig udvikling. Du får en omfattende oplæring, hvor du blandt andet får ansvar for dine
egne selvstændige arbejdsopgaver og kommer til at møde dygtige kollegaer fra flere
forskellige faggrupper.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En 2-årig uddannelse indenfor regnskab og økonomi i en spændende branche
En god oplæring i økonomi- og regnskabsrelaterede opgaver
En spændende, travl og varieret hverdag.
En seriøs arbejdsplads i vækst
Et ungt og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger og godt humør

Vi forventer at du er nysgerrig og pligtopfyldende, og har interesse for økonomi. Vi forventer
at du taler og skriver både dansk og engelsk. Godt humør, gå-på-mod og evnen til at
samarbejde og omgås forskellige mennesker er også et must. Til gengæld kan du forvente at
have vores fulde støtte til din uddannelse og vi vil sætte en ære i at det går dig godt. Du vil
få dygtige kollegaer, der brænder for deres arbejde. Du vil blive oplært i alle de daglige
opgaver i en regnskabs- og økonomiafdeling; lige fra daglig bogføring til forberedelse til
regnskaber. Derudover selvfølgelig andre ad hoc opgaver.
Martin Bencher (Scandinavia) A/S er en international virksomhed, som hjælper andre firmaer
med at flytte stort og tungt gods rundt over hele kloden. Vores hovedkontor ligger på Aarhus
Havn. Virksomheden har i år haft 20 års jubilæum og vi kan med stolthed sige, at vi har solid
vækst og mange tilfredse kunder.
Du kan finde yderligere information på www.martin-bencher.com.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn er i henhold til gældende overenskomst både under praktikken og skoleophold. Din
første arbejdsdag er hurtigst muligt – tidligst 1. december 2017.

ANSØGNING OG KONTAKT
Afsøgningsfrist: Hurtigst muligt. Der vil være løbende samtaler.
Send din ansøgning – og eventuelle spørgsmål – til:
Dorthe Skovgaard
Telefon: 87421809 | Mobil: 25304029
dorthe.skovgaard@martin-bencher.com
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
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