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Udfordrende elevplads med udviklingspotentiale – start foråret 2019
DELPRO søger ØKONOMIELEV til Vamdrup
DELPRO A/S er godt på vej til at
være den førende danske partner
og leverandør på markedet for
entreprenøropgaver i relation til
transmission og distribution af
elektrisk energi og data.

Kan du forestille dig at tage en
uddannelse i en global virksomhed i
konstant udvikling? Og har du viljen
til at yde en seriøs indsats? Så er du
måske DELPROs nye økonomielev.

Vi har brug for endnu en kollega,
der vil være med i et team, der
leverer resultater, der er blandt de
bedste i branchen.

Som elev hos os kan du se frem til et
uddannelsesforløb i et internationalt
miljø med selvstændige opgaver.
Du vil møde kompetente og
imødekommende kollegaer og få mange
arbejdsmæssige udfordringer.
Derudover kan du forvente en travl
hverdag i et miljø med uformel
omgangstone og et stærkt
sammenhold.
Hos DELPRO er vores holdning, at du
ikke får en uddannelse – du ta’r den!
Derfor kan du forvente en elevplads,
hvor vi giver dig mulighed for at udvikle
dine faglige og sociale kompetencer.
I løbet af din elevtid kommer du til at få
et bredt indblik i vores forskellige
afdelinger og funktioner.
Det giver en god forståelse for
virksomheden DELPRO, og hvad der
skal til for at drive en global virksomhed
som vores.

Du vil bl.a. arbejde med:

DELPRO A/S er landsdækkende
med hovedkontor placeret i
Vamdrup ved Kolding.
Selskabet beskæftiger ca. 150
medarbejdere.
Du kan læse mere om DELPRO på
www.delpro.dk.

♦

Datterselskaber

♦

Bogholderi, herunder UK

♦

Faktureringer, internt og eksternt

♦

Controlling

♦

Regnskabsafslutninger

♦

Løn

Vores forventninger til dig:
Det er en forudsætning, at du har
gennemført en HG2, HGV eller HGS,
som giver adgang til økonomispecialet,
alternativt HHX, STX, eller HF, dog skal
disse 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.
Du kan lide at arbejde med varierende
og udfordrende opgaver, behersker
engelsk i skrift og tale og har flair og
interesse for Excel.
Du er serviceminded og har mod på at
arbejde sammen med mennesker med
forskellige baggrunde.
Samtidig forventer vi en faglig
vedholdenhed og arbejdsmæssigt
engagement fra dig.

Yderligere oplysninger?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger
om uddannelsen, er du velkommen til
at kontakte Økonomichef Lone
Søgaard Sall på telefon 4213 1010.
Kom med på holdet:
Send snarest din ansøgning, CV samt
kopi af relevante eksamensbeviser og
udtalelser pr. mail til
HR-delpro@delpro.dk,
mrk. ”Økonomielev”.
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