
DANSK KONCEPT SERVICE A/S
SØGER ELEV TIL ADMINISTRATION / ØKONOMI

Elevperioden vil have hovedvægten på økonomiopgaver: fakturering, bogføring, betalinger, opfølgning, 
afstemning, logistik men også mange andre spændende ”dagligdags” opgaver på et kontor i en 
servicevirksomhed i konstant udvikling.

Du: 
• har en fleksibel tilgang til arbejdet.
• kan lide at få tildelt et ansvar.
• er serviceminded.
• har gode danskkundskaber. Kan du begå dig på engelsk og tysk, er

det en fordel men ikke et krav.
• har rutine med at bruge Word og Excel.
• du er indstillet på at lære et nyt regnskabssystem.
• er tal orienteret. Økonomi og tal falder dig let.
• har en uddannelse/eksamen som matcher jobbet.

Vi tilbyder: 
• en travl og alsidig hverdag i et kontormiljø, hvor du kommer i berøring

med mange processer, som er alt afgørende for netop vores virksomhed
• gode muligheder for personlig udvikling
• du lærer at tage ansvar og får lov at tage ansvar
• en uddannelse hvor du coaches til at stå på egne ”ben”
• mulighed for tillægs uddannelser/kurser i eks. vores økonomisystem

Vi:
• har klare holdninger til hvad god service er
• sætter altid vores kunders behov i første række
• værdsætter vores dygtige medarbejderes indsats
• har en uformel omgangstone
• arbejder sammen om at få hverdagen til at blive en succes

For at komme i betragtning til elevstillingen skal du have gennemført en af følgende;
EUX Business, HG2 og HG- student/voksen og har opfyldt adgangskravene til kontoruddannelse med 
speciale.

Har du bestået HHX forventer vi, at du har gennemført et 5-ugers EUD studenterforløb forud for ansættelse. 
Hvis du har bestået STX, HF eller HTX forventer vi, at du har gennemført et 10-ugers EUD studenterforløb.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Tommy Fosgerau på telefon: 75 35 42 00

Send ansøgning og CV snarest muligt til info@dansk-koncept-service.dk

Dansk Koncept Service A/S - Kløvervej 30A - 7190 Billund - Tlf: 75 35 42 00
Dansk Koncept Service A/S er en familie ejet virksomhed, med solide rødder plantet i begrebet service. Vi har igennem 33 år 
serviceret kunder med Rengøring, Vinduespolering, Kantineservice, Ejendomsservice, Tæpperens, Måtteservice m.v. 
Vores målsætning er gode og lange kunderelationer, som afspejler sig i visionen, om at være de bedste på vores felt. 
Vores medarbejderstab tæller 48 dygtige og engagerede personer som ønsker at yde den bedste service til vores kunder.
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