
AUBO PRODUCTION A/S I AULUM 
SØGER EN DYGTIG OG DYNAMISK ØKONOMIELEV

Du kommer til at indgå i et team af medarbejdere, der 
alle ser frem til at give dig en god og lærerig elevtid 
i et spændende og afvekslende miljø. Vi forventer, at 
du hurtig får selvstændige opgaver, hvor der er gode 
muligheder for din personlige udvikling.

I løbet af den 2-årige elevperiode vil du bevæge dig 
rundt i de forskellige funktioner indenfor økonomi og 
regnskab:
- Daglig bogføring
- Afstemninger
- Håndtering af ind- og udbetalinger
- Fakturering, herunder håndtering af dokumenter i  
  forbindelse med eksport
- Opgaver i forbindelse med regnskabsafslutning
- Erhvervsservice 
- Lønningsbogholderi
- Diverse ad hoc-opgaver

Dine kvalifikationer og personligheder:
- Du har afsluttet EUX, HHX eller anden gymnasial  
   uddannelse (suppleret med det særlige afkortede        
   grundforløb)
- Du skal være engageret, og kunne arbejde  
   selvstændigt og struktureret
- Du har ”flair for tal”
- Du formår at ”holde mange bolde i luften”
- Du har kendskab til Microsoft Office-pakken
- Du besidder masser af gå-på-mod og godt humør

Vi tilbyder: 
En fantastisk arbejdsplads med et stærkt fællesskab, 
hvor hverdagen bærer præg af både professionalisme, 

samt en fri og humoristisk omgangstone. Vi er i dag 101 
ansatte med ancienniteter fra 1 til 30+ år, og for at styrke 
fællesskabet afholdte vi før ”corona tiden” flere forskelli-
ge personalearrangementer både i AUBO- og persona-
leforeningsregi, som vi naturligvis genoptager, når der 
lempes i restriktionerne.

- En spændende elevperiode, med masser af udvik-   
   lingsmuligheder for den rette, i en virksomhed i kon- 
   stant vækst
- En grundig introduktion til AUBO og kommende  
   opgaver
- Vi prioriterer din faglige og personlige udvikling
- Høj fokus på medarbejdertrivsel
- Vi lægger stor vægt på samspil, humor og gode kol- 
   legaer

Opstart: Efter aftale

Hvem skal jeg sende min ansøgning til?
Vil du være en del af AUBO-succesen? Så vil vi glæde 
os til at modtage din ansøgning via dette link:  
www.aubo.dk/job/

Ansøgningsfrist: 31. marts 2021.  
Vi afholder samtaler løbende, og vil nedtage annoncen, 
når vi har ansat den rette kandidat.

Ønskes yderligere information angående elevstillingen, 
er du velkommen til at kontakte AUBO’s økonomichef 
Herdis Frahm på tlf. 40 14 84 34.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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