
Kontorelev søges til Egholm A/S 

Vi søger en elev med speciale i økonomi. Gerne med tiltrædelse medio august 2021. 

Du får din base i økonomi- og IT-afdelingen. 

Her kommer du til at arbejde med: 

- Bogføring.

- Betalinger.

- Momsafregninger.

- Opfølgning på debitorer.

- Lettere IT-support til huset generelt.

- Sørge for at det hele stemmer, når vi skal lave månedsrapportering.

Du får mulighed for at lære: 

- Processerne i et bogholderi.

- Generelt at blive rigtig god til IT. Herunder at forstå sammenhængene i et ERP system.  (Det afhænger

af dine interesser)

Desuden får du kendskab til budgetprocessen, månedsrapportering, årsregnskab og hvordan vi tager 

økonomiske beslutninger.   

Vi vil sikre, at du får en god forståelse af sammenhængene i vores forretning, opgaver og processer. Derfor 

kommer du ud over ovenstående rundt til andre afdelinger for at løse opgaver vedr.: 

- Indkøb. (Lave ordrer, sørge for vi har de rigtig priser i systemerne etc.)

- Planlægning

- Pakke og forsende reservedele.

- Salg/marketing (Administrative opgaver)

Kvalifikationer og kompetencer 

• Du har, eller får her i sommer, en HHX eller EUX.

• Du er god til at koncentrere dig, og du arbejder ambitiøst med dine opgaver.

• Du har flair for IT, og er god til engelsk. Hvis du er god til Tysk vil det være fantastisk.

• Du er med til at påvirke det glade og positive arbejdsmiljø i en god retning,

Om Egholm 

Egholm A/S er en familieejet og familiedrevet virksomhed, med dybe rødder i Vestjylland. Vi er cirka 95 

medarbejdere. Egholm udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærer, til renholdelse og 

vedligeholdelse af veje, parker og udendørsarealer året rundt. Redskabsbæreren skal være en Egholm-løsning, 

som er miljøførende og hvor redskabsbæreren og det enkelte redskab, fungerer som én enhed. Egholm er 

karakteriseret ved kvalitet og kvalitetsprodukter. I Egholm arbejder alle ud fra Egholm-ånden, som er 

kendetegnet ved stoltheden over produkterne og frihed under ansvar. Der er plads til alle på holdet, og alle 

bliver set som en vigtig medspiller.  

Ansøgning  

Send din til ansøgning og CV til økonomichef Esben Jørgensen,  ESJ @egholm.dk, senest 1 juli. 

mailto:info@egholm.dk

