
ER DU VORES NYE KONTORELEV 
MED SPECIALE I ØKONOMI?

Kickstart din karriere hos Brands of Scandinavia

HVAD SKAL DU LAVE?
Som kontorelev med speciale i økonomi vil du få oplæring 
i mange forskellige typer af opgaver i økonomifunktionen, 
ligesom du vil komme til at arbejde med diverse administrative 
opgaver i en spændende branche med fart over feltet.

I løbet af den toårige elevperiode skal du bl.a. være med til at 
løse følgende opgaver:

• Fakturering, ordreregistrering, kasseregnskab, 
kontering, debitor- og kreditorbogholderi.

• Afstemning af bank.
• Afstemning af moms, skat m.v.
• Klargøring til årsregnskab.
• Budgettering.
• Diverse rapportering.

HVEM ER DU?
Du har en HHX eller EUX-uddannelse, men en EUD med 
retning kontor kan også være en mulighed, hvis dine 
karakterer er gode.

Du begår dig ubesværet på engelsk, og kan du sammensætte 
nogle tyske gloser, er det bare fint. Du elsker at arbejde med 
tal, og bliver begejstret hver gang du opdager nye funktioner 
i Excel. Generelt ser du dig selv som værende ret lærenem i 
IT-systemer og programmer. 
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 Du har det allerbedst hvis der er knivskarp struktur og orden 
omkring dig. Du har øje på detaljerne, og din interesse for 
regnskab er stor. Derudover har du let til latter, og foretrækker 
en uformel omgangstone, hvor engagement og humor gør 
dagene endnu bedre. 

HVORNÅR?

Tiltrædelse den 1. august 2022. 

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
Vi glæder os til at modtage din ansøgning på 
job@brandsofscandinavia.com. Vi læser de indkomne an-
søgninger løbende, så tøv ikke for længe med at sende 
din afsted. Hvis du har spørgsmål til stillingen, vil vores 
regnskabschef Finn Rosenkjeer gøre sit bedste for at svare på 
dem. Giv ham et kald på tlf.nr. 24 59 81 40.

Vil du med på vores vækstrejse? Vi er i en rivende  
udvikling, og har brug for dig, og din energiske og 
engagerede personlighed i vores økonomiafdeling. 

Brands of Scandinavia designer og sælger fashion til  
kvinder under mærkerne FREEQUENT og 
COPENHAGEN MUSE. Dine nye kollegaer har mange 
års erfaring indenfor branchen, og er klar til at dele ud 
af deres viden, og give dig et lærerigt og udviklende 
uddannelsesforløb i modebranchen.  


