WILLAUME ApS

Økonomielev/-voksenelev hos Willaume ApS
Brænder du for at få en solid uddannelse indenfor økonomi? Har du stor interesse for økonomi
og tal samt vilje og evne til at lære mere, så er en økonomielevuddannelse hos os sikkert
noget for dig!
Fra vores kontor i Hersegade, Roskilde udlejer og udvikler vi ejendomme i Danmark, og hos os
får du rig mulighed for at udvikle dine kompetencer og lære bredt om alle de opgaver, der
findes inden for ejendomsadministration.
Du bliver en del af et team af 12 kollegaer fra andre selskaber, men i et og samme
kontorfællesskab.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

Et spændende 2-årigt elevforløb, hvor du veksler mellem praktik og skole
En uddannelse med fokus på økonomi og inden for finans og ejendomsadministration
Et team hvor ånden er, at du som elev indgår på lige fod med os andre
Et uformelt arbejdsmiljø med god plads til humor
En arbejdsplads hvor opgaverne er forskelligartede
Kollegaer, som udviser en høj arbejdsmoral og sætter en ære i at løse sine opgaver
professionelt og rettidigt
En travl arbejdsdag, hvor der altid skal være plads til forandringer og nye opgaver

Dine arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•

Bogføring af debitor, kreditor og finansposteringer, herunder bl.a. lejeopkrævninger,
forbrugsregnskaber, momsafregning
Afstemning af konti
Medvirke ved lønafregning og afstemning
Medvirke ved måneds- og årsafslutninger
Diverse ad hoc-opgaver

Vi lægger vægt på disse grundlæggende forhold:
•
•
•
•
•
•

Du skal have bestået eller være ved at færdiggøre en HHX, HTX, STX eller lignende
Du har gode dansk og engelskkundskaber, flair for talbehandling og er selvfølgelig
fortrolig med it. Det vil være en fordel, at du kan begå dig på tysk, men ikke et krav
Du skal have blik for detaljen og have høj validitet i din udførsel
Du skal kunne bevare overblikket i hektiske situationer og være klar til at bidrage i
spidsbelastninger hen over året indenfor økonomistyring
Du skal have et positivt sind og lyst til at søge udfordringer i dit arbejde
Du skal have empati og lyst til at bidrage til at vi har et fortsat godt arbejdsmiljø

Hersegade 3, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 30 00 20
CVR. nr. 20 64 95 77

WILLAUME ApS
Løn og ansættelse:
Du ansættes på fuld tid og får løn under hele uddannelsen. Er du under 25 år, får du den
overenskomstmæssige elevløn for området samt et ekstra løntillæg. Er du over 25 år
(voksenelev), bliver du aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst på området.
Tiltrædelse:

Snarest muligt

Er det dig, vi leder efter?
Så send din ansøgning og dit CV allerede i dag til job@dmejd.dk, da vi løbende screener
ansøgerfeltet. Vi indkalder til samtaler løbende og forbeholder os retten til at afslutte
rekrutteringsforløbet, hvis den rette kandidat viser sig.
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du altid velkommen til at kontakte
administrationschef Winnie Andersen, på telefon 4630 0020 eller job@dmejd.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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