LOGISTICS MADE EASY
ØKONOMIELEV
Har du lyst til at være en del af et internationalt miljø blandt
gode kollegaer? Kan du se dig selv i vores værdier, og har
du lyst til at gennemgå et spændende uddannelsesforløb
med plads til både faglig og personlig udvikling? Så er det
dig vi leder efter!
Martin Bencher er en international virksomhed, der flytter
stort og tungt gods for andre virksomheder over hele verden.
Vores hovedkontor ligger på Aarhus Havn, hvor du vil komme til at have din daglige gang.

JOBBET

Du vil blive en del af vores hovedkontor tilknyttet økonomiafdelingen, som i dag består af 6 medarbejdere.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En 2-årig uddannelse indenfor regnskab og økonomi
God oplæring i økonomi- og regnskabsrelaterede opgaver
En spændende, travl og varieret hverdag
En seriøst arbejdsplads i vækst
Et ungt og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger

Du kan forvente at have vores fulde opbakning under hele din
uddannelse, og du vil få dygtige kolleger, der brænder for deres
arbejde. Du vil blive oplært i alle de daglige opgaver; lige fra
bogføring til forberedlese af regnskaber. Derudover indeholder
jobbet også løbende ad hoc opgaver.

DINE KVALIFIKATIONER
•

Det er et krav, at du har gennemført HHX eller STX med
grundforløb

•
•
•
•
•
•
•

Interesse for økonomi
Flair for tal
Taler og skriver både engelsk og dansk
Godt humør og gå-på-mod
Evner at samarbejde og omgås forskellige mennesker
Struktureret og detaljeorienteret
Kendskab til arbejde i excel er en fordel

ANSØGNING
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Der vil løbende afholdes samtaler.
Du er meget velkommen til at kontakte vores CFO, Dorthe Skovgaard ved eventuelle spørgsmål. Ellers send din ansøgning til:
Dorthe Skovgaard
Telefon: 87 42 18 09 |Mobil: 25 30 40 29
dorthe.skovgaard@martin-bencher.com
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

HVEM ER MARTIN BENCHER?

Hos Martin Bencher hylder vi initiativ, holdindsats
og innovation. Vi handler med integritet og respekt for andre og miljøet.
Vi tilbyder:
• En virksomhedskultur, vi er stolte af
• Et ungt og dynamisk team
• En virksomhed i konstant udvikling
• Ansvar og frihed

MARTIN BENCHER’S ØKONOMIAFDELING

Martin Bencher’s økonomiafdeling er en del af
hovedkontoret i Aarhus. Vores kerneopgave er at
håndtere Martin Bencher’s økonomi og supportere
vores 29 kontorer, der er fordelt over hele verden.
Vi håndterer forskellige opgaver indenfor regnskab
og økonomi; bogføring, afstemning, betalinger,
udsendelse af rykkerskrivelser samt kontoudtog,
inberetning af moms og regnskab.
Du kan læse mere om Martin Bencher her:
www.martin-bencher.com
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