
Volvo Entreprenørmaskiner A/S – en innovativ og fremsynet virksomhed – søger økonomi-elev
Med over 90 års ekspertise inden for entreprenørmateriel og innovation er Volvo CE på forkant med den teknolo-
giske udvikling. Som den danske virksomhed i koncernen er Volvo Entreprenørmaskiner, med hovedkontor i Taulov, 
en af de førende enheder af forhandlere i Volvo CE-gruppen og virksomheden er med til at sætte nye standarder for 
hele branchen.

Gennem begavet arbejdskraft og en high performance kultur tilbydes forretningens kunder de mest intelligente løsnin-
ger på markedet. Så er du ambitiøs, har god flair for økonomi og mod på at starte en karriere i en international organi-
sation – så er du kandidat til at søge elevpladsen i vores økonomiafdeling. Du vil under din 2-årige kontoruddannelse, 
med speciale i økonomi og regnskab, få en bred indføring i discipliner som bogføring, momsindberetning, debitor- og 
kreditorbogholderi, klargørelse af måneds- og årsrapportering samt kendskab til udarbejdelse af budgetter.

Om dig: 
• Du har bestået STX/HF/HTX +HGS/EUS, HHX + 5 ugers opkvalificeringskursus eller HG/HGV/EUX 
• Du behersker engelsk i skrift og tale 
• Du har en naturlig interesse og flair for økonomi  
• Du er struktureret og detaljeorienteret 
• Du er selvstændig, initiativrig, engageret og tager ansvar for dine handlinger 
• Du er sikker bruger af MS Office pakken  
• Du kan kommunikere med personer på mange forskellige niveauer 
• Du er positiv og har et godt humør

Vi kan tilbyde: 
• en spændende elevplads med mange forskellige arbejdsopgaver 
• et imødekommende arbejdsmiljø med dygtige og hjælpsomme kollegaer  
• en arbejdsplads, hvor ingen dage er ens 
• mulighed for en karriere i en international organisation 
• mulighed for internationalt samarbejde 
• arbejdsområder med eget ansvar 
• en ”rygsæk” fyldt med erfaringer, viden og muligheder

Geografi og tiltrædelse: Taulov, med tiltrædelse pr. 15. august eller 1. september 2018.

Din ansøgning: 
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning, bilag, eksamensbeviser og relevante oplysninger til CFO 
Lærke Schmidt på: larke.schmidt@volvo.com. Der holdes løbende samtaler.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har hovedkvarter 
i Göteborg og produktionsanlæg over hele verden - i Sverige, 
Frankrig, Tyskland, Polen, USA, Mexico, Brasilien, Indien, Kina 
og Korea. De mange anlæg rundt omkring i verden producerer 
et omfattende udvalg af læssemaskiner, gravemaskiner, ramme- 
styrede dumpere, jord- og asfaltvibrationstromler, asfaltudlæggere, 
kompakt materiel og materialehåndteringsudstyr.

Økonomi-elev 
Til dansk enhed i international koncern


