ØKONOMIELEV
Drømmer du om en økonomiuddannelse med udfordringer og spændende opgaver samt
gode muligheder for faglig og personlig udvikling i et dynamisk miljø?
BPW Finans A/S i Kolding søger en dygtig og engageret elev til en toårig kontoruddannelse med
speciale i økonomi til opstart 1. september 2018.
JOBPROFIL
I løbet af din uddannelse vil du komme til at arbejde med:
•
•
•
•
•
•
•

Debitor- og kreditorbogholderi
Daglig kasse- og bankafstemning
Finansbogholderi samt kasseopgørelser
Korrespondance med kunder og leverandører
Moms og afgifter
Rejseafregninger
IT systemer som MS Dynamics AX 2012 samt Office-pakken

KVALIFIKATIONER
Du skal have gennemført en HG2, HGV eller HGS, som giver adgang til økonomi-specialet. Har du
en HHX, HF eller STX skal denne være suppleret med en EUD-S med fagretning kontor. Har du en
EUX skal den ligeledes være med fagretning kontor.
Var du over 25 år, da du tog din EUX eller EUD-S, skal du medsende en realkompetencevurdering.
Et godt kendskab til Microsoft Office, herunder Excel, er en fordel, men ikke et krav - det skal vi
hurtigt få dig lært. Af hensyn til vores udenlandske kontakter er det nødvendigt, at du behersker
engelsk, og kan du tysk er det absolut et plus, da vi har et tysk datterselskab.
PERSONLIGE EGENSKABER
Vi værdsætter selvstændige, ansvarsbevidste og strukturerede kolleger, der tager ejerskab af
opgaverne, og som stiller krav til kvaliteten af eget arbejde. I perioder er arbejdstempoet højt, det
skal du kunne håndtere uden at miste overblik. Vi forventer, at du udviser gejst, er ærlig,
ansvarsbevidst og serviceminded.
DIG OG OS
I BPW Gruppen tror vi på hele mennesker. Et balanceret liv – både privat og på jobbet – skaber de
bedste resultater. Vi investerer derfor gerne tid og ressourcer i udvikling af vores medarbejdere –
fagligt og personligt.
Vi tilbyder en alsidig uddannelse i en uformel organisation med fuld fart på og et bredt samarbejde
med kollegaer på tværs af selskaber samt gode personaleforhold. Arbejdstiden er 37 timer om
ugen, ekskl. pauser.
HENVENDELSE
Send din ansøgning per e-mail til elh@bpw.dk mrk. ”økonomielev”. Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte Økonomichef Jan Aagaard Andersen på tlf. 76 34 82 63.
Ansøgningsgennemgang og indkaldelse til samtaler vil foregå løbende, så vent ikke med at sende
din ansøgning.

BPW Finans A/S
Vranderupvej 2, 6000 Kolding

BPW Finans A/S
fungerer som "shared-service" enhed for de danske selskaber i BPW koncernen indenfor IT og økonomi.
Selskaberne (Besko A/S, Besko GmbH, Transport-Teknik A/S og HBN Teknik A/S) beskæftiger ca. 200
medarbejdere fordelt på 12 lokationer. Der er tale om selskaber, der beskæftiger sig med produktion af og
handel med produkter til primært den tungere del af transportsektoren. BPW Finans A/S beskæftiger 15
medarbejdere. BPW-koncernen er ejet af tyske BPW Bergische Achsen Wiehl Kommanditgesellschaft, som er
Europas førende fabrikant af aksler til påhængskøretøjer.

