
Det er go’ energi....

Har du lyst til at lære noget om økonomistyring, ledelsesrapportering og bogholderi? - så skal du være praktikant 
hos os.

I økonomifunktionen har vi en bred vifte af opgaver, så du får lov til at ”snuse” til mange forskellige ting.

Vi tilbyder dig:
• At prøve kræfter med arbejdsopgaver indenfor økonomi og regnskab
• Et godt indblik i arbejdsmetoder og IT-værktøjer til løsning af konkrete opgaver
• Opgaver omkring regnskabsafslutning, bogføring, kvalitetssikring, afstemning, økonomirapportering m.v.

Om dig:
• Du er et rigtigt ”tal-menneske”, som kan lide at arbejde med tal og regnskaber
• Du kan både arbejde i teams og arbejde selvstændigt
• Du er ansvarsfuld og pligtopfyldende
• Du har en pro-aktiv adfærd i forhold til arbejdsopgaver
• Du har fokus på kvalitet til tiden
• Du taler dansk

Hos os får du:
• Praktik i en økonomifunktion som har mange forskellige opgaver
• Indblik i en spændende multiforsyningsvirksomhed, med høj standard indenfor teknologi og it-systemer
• Kolleger som har erfaring med introduktion og oplæring af praktikanter
• En virksomhed, som tager din oplæring og uddannelse seriøst og planlægger din praktikperiode

Er du interesseret?
Send din ansøgning til HR@vestforsyning.dk mærket ”Praktikant - finansøkonom” senest den 1. september 2017. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Lone Ramsgaard på
telefon 9612 7321.

Praktikant hos Vestforsyning
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Vestforsyning er et multiforsyningsselskab med kerneopgaver indenfor el, belysning, vand, varme og spildevand med fokus på klima-, miljø- og udviklingsprojekter.

Vi bor i udviklingsparken NUPARK, hvor mere end 100 forskellige virksomheder har kontorer. Tilsammen udgør vi et udviklings- og vækstcenter med en bred vifte af kompe-
tencer inden for bl.a. energi, miljø, fødevarer, innovation, design og rådgivning.
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