Økonomi-elev
Kan du godt lide virksomhedsøkonomi, så kom til Hvide Sande og få en spændende uddannelse i en
engageret og humørfyldt regnskabsafdeling.
Hvide Sande Shipyard, Steel & Service er en koncern med flere selskaber. Regnskabsafdelingen supporterer
alle koncernens selskaber med bl.a. fakturering, betaling af regninger, lønadministration og udarbejdelse af
regnskaber.
Virksomhedsøkonomi – ja tak
Som økonomi-elev får du en personlig uddannelsesplan,
opgaver og ansvar tilpasset dit ambitionsniveau og dine behov
for at blive udfordret.
Du skal bl.a. lære om og arbejde med:
-

Kreditor-, debitor- og finansbogholderi
tidsregistrering og lønbogholderi
Indsamling og validering af data til rapportering
Assistere med controllerfunktioner og nøgletalsanalyser

I løbet af din uddannelse får du dine egne ansvarsområder, bl.a.
får du mulighed for selv at prøve kræfter med et samlet
årsregnskab for et af vores mindre selskaber – selvfølgelig med
støtte fra en erfaren kollega.
Lidt om dig
Det er vigtigt, at du har et positivt og selvstændigt mindset, er
villig til at lære og ikke giver op, når opgaverne driller. Det er
fint, hvis du er struktureret, kvalitetsbevidst og har sans for
detaljer.
Rent fagligt skal du synes, at Excel er sjovt, at tal og systemer er
logik og du skal kunne engelsk på et rimeligt niveau, fordi vi har
mange udenlandske kunder og selskaber.

Elev hos Hvide Shipyard, Steel &
Service
De mere end 20 elever/lærlinge
/trainees mødes ca. 4 gange om året
til Team Outs, hygge og socialt
samvær, sammen med 5
lærlingekoordinatorer og HR.
Ann Katrine Kørchen, lærling: ”Jeg er
glad for min læreplads, fordi her er
mange andre unge. Jeg har varierende
opgaver og spændende udfordringer, så
der er aldrig to dage, der er ens. Vi har
et godt arbejdsmiljø med en frisk tone,
hvor alle respekterer hinanden – og med
plads til sjov.”

Hvide Sande er
”langt ude”
Faktisk ikke… Der er 24 km fra
Ringkøbing til Hvide Sande og 48 km
fra Ringkøbing til Herning. Er du
frisk, er der også mulighed for at
prøve at bo i Hvide Sande. På ”Hvide
Sande Inn” kan du for billige penge
bo sammen med andre unge.

Interesseret?
Gå ind på www.hvsa.dk og send din ansøgning snarest muligt, vi afholder samtaler løbende, og forventer
opstart snarest muligt. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CFO René
Mahler på mail rem@hvsa.dk eller på telefon 4188 4950.
På www.ug.dk kan du læse mere om kontoruddannelsen med speciale i økonomi.
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