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Økonomielev 
Kramp Danmark A/S, Skjern  

Vi søger en ambitiøs og initiativrig elev til vores 
økonomiafdeling, som  beskæftiger 9 dygtige, 

humørfyldte medarbejdere og varetager 
økonomifunktionen for både den danske 

organisation og vores norske søsterselskab. 
 

 

 
Uddannelsen 
Den praktiske del af din 2-årige uddannelse foregår primært i økonomiafdelingen. For at give dig bedre forståelse for 
den organisatoriske sammenhæng mellem opgaverne i virksomheden, bliver du i løbet af elevtiden også 
introduceret til arbejdet i de andre afdelinger. 

 
Som elev kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for virksomhedens økonomifunktioner og du 
vil gradvist få mere ansvar og selvstændige arbejdsopgaver. 
 

Din profil 
Du har en teoretisk uddannelse svarende til HHX eller HG og er fortrolig med MS Office pakken. Du er god til at 
formulere dig i skrift og tale, både på dansk og engelsk, som er vores koncernsprog. 
 
Du arbejder selvstændigt og engageret med opgaverne, og du trives med mange bolde i luften. Personligt er du 
omgængelig, videbegærlig og har et brændende ønske om at udvikle dine kompetencer inden for økonomi og 
regnskab. 

 
Vi tilbyder 
En travl hverdag med velordnede personaleforhold og med passende udfordringer, der vil give dig gode muligheder 
for personlig kompetenceudvikling. Vi er også åbne for dine idéer og initiativer. 
 
Herudover har vi flere attraktive personalegoder, bl.a. kantineordning, en aktiv personaleforening og gode 
forsikringsordninger. 
 

Vil du vide mere? 
Kontakt Finance & Control Manager, Christian Grewy Kattenhøj på tlf. 4122 8365 
eller mail christian.grewy.kattenhoj@kramp.com, hvis du har spørgsmål til stillingen. 
Send din ansøgning til recruitment.nordics@kramp.com. Vi screener løbende ansøgerfeltet og kalder ind til samtale, 
så skynd dig at sende din ansøgning. 

 

 
Det med småt: 
Kramp er Europas 
førende grossist 
inden for 
reservedele og 
tilbehør til 
landbruget med 
afdelinger i 25 
europæiske lande 
og hovedkontor i 
Holland. 2.500 
Kramp-
medarbejdere 
skabte i 2017 en 
omsætning på ca. 
800 mio. EUR. Klik 
ind på Kramp.com 
og læs mere om 
din kommende 
arbejdsplads. 
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