NOVENCO Building & Industry søger Økonomielev
Drømmer du om en fremtid inden for økonomi og regnskab? Trives du i et internationalt miljø? Så er Novenco Building &
Industry A/S helt sikkert stedet for dig.
Vi søger en engageret økonomielev, med start 15 august 2022. Vi tilbyder dig en 2 årig læreplads i en af Næstveds største
produktionsvirksomheder, med salgskontorer i flere lande. Du vil blive en del af en økonomiafdeling med 4 ansatte, hvor
ansvar, kvalitet og højt humør går hånd i hånd.
Vi forventer, at du:
• har stor interesse for økonomi og regnskab
• er lærenem, god til tal og nysgerrig på ny viden
• er god til at formulere dig på skrift og i tale (både på dansk og engelsk)
• er ansvarsfuld og åben over for nye udfordringer
• er ervicemindede og positiv
Du kommer bla. til at arbejde med:
• Debitor-, kreditor og finansbogholderi
• Bogføringer, betalinger og afstemninger
• Moms og afgifter
• Løn og overenskomst
• Intern regnskabsrapportering, herunder månedsregnskaber og årsrapportering
• Generelle bogholderiopgaver med fokus på kvalitetssikring gennem interne kontroller
• Kontakt til kunder, leverandører og kollegaer i hele verden
Der vil være rig mulighed for at udvikle dine personlige og faglige ambitioner, og du vil hurtigt få tildelt dine egne
ansvarsområder. Du vil desuden få en stor berøringsflade, da du som økonomielev har kontakt til kollegaer i ind- og udland.
Der vil være mulighed for at besøge vores datterselskab i Holland under din elevtid.
Du bliver en del af en stor organisation med en omskiftelig og til tider hektisk hverdag, hvor mange interesser skal
tilgodeses.
Uddannelsesmæssige krav:
Vi forventer at du har (eller har afsluttet inden august) en af følgende:
• EUX
• HHX
• STX/HTX/HF med 5 ugers EUS for studenter
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Vi tilbyder et job i en international organisation, hvor du får masser af udfordringer og oplevelser. Vi er en arbejdsplads, hvor
vi hjælper hinanden på tværs af funktioner, og vi er altid er nysgerrige efter at finde nye løsninger. Vi har et uformelt
arbejdsmiljø, hvor vi arbejder målrettet på at levere de bedste løsninger til vores kunder. Vi arbejder tæt sammen med de
øvrige NOVENCO- og SCHAKO-kontorer rundt omkring i verden, så du kommer til at færdes i et internationalt miljø med
gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
Hvordan søger du?
Har du lyst til at blive en del af en arbejdsplads med uformel omgangstone, der leverer kvalitet og skaber resultater, så send
en ansøgning mærket ”Økonomielev” til job@novenco-building.com.
Ansøgningsfristen er 12 maj 2022. Vi forventer løbende, at afholde ansættelsessamtaler og opfordrer derfor til, at du
hurtigst muligt sender din ansøgning og foreløbige karakterer.
Ansættelse pr. 15 august 2022 – løn i henhold til overenskomsten med DI.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vores HR afdeling – Sabine Quist, på 6128 4327 eller
sbq@novenco-building.com.

Om os:
NOVENCO Building & Industry A/S udvikler og producerer højeffektive ventilatorer til hele verden. Store ambitioner og højt
tempo er en del af hverdagen. Vi er i dag over 170 medarbejdere i Danmark, med datterselskaber i Holland og England, samt
salgskontorer og agenter i flere lande fordelt over hele verden.
Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com hvor du bl.a. kan
læse om vores visioner, værdier og arbejde for en mere bæredygtig fremtid. ”We move air for a green and safer world”.
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