
VI SØGER
ØKONOMIELEV

Sports Group Denmark producerer og sælger sportstøj og tilbehør primært i Skandinavien og Tyskland gennem egne datterselskaber eller partnere. I løbet af 
ganske få år, har virksomheden etableret sig som en af de største spillere på de nordiske markeder og vi ser ind i fortsat kraftig vækst i de kommende år. 

Hvis du vil med på vores fantastiske rejse og kan se dig selv i nedenstående, så skynd dig at skrive en ansøgning. Vores økonomiafdeling vil danne rammen om 
dit toårige uddannelsesforløb, hvor dagligdagen vil ske fra vores hovedkontor i Funder.

ØKONOMIELEV HOS SPORTS GROUP DENMARK:
Vi vil sammen med dig tilrettelægge det uddannelsesforløb som giver bedst mening for begge parter og hvor vi sikre at du kommer igennem de forskellige 
typer af opgaver der er i en økonomiafdeling. Det vil primært være indenfor kerneopgaver som bogføring, regnskab, moms og fakturering. Men det vil også 
være indenfor controlling, opfølgning og øvrige opgaver indenfor økonomi og administration. 

Under hele dit forløb vil du have tilknyttet uddannelses- og elevansvarlige som sikre, at din tid hos Sports Group Denmark bliver bedst mulig i forhold til din 
egen udvikling.

KVALIFIKATIONER:
• Du har færdiggjort HHX eller en lignende uddannelse
• Du har flair og interesse for tal 
• Du behersker engelsk - såvel mundtlig som skriftlig
• Du har evt. erfaring fra fritidsjob, men intet krav

SOM PERSON ER DU:
• Ansvarsbevidst og følger dine opgaver til dørs
• Positiv og har en åben tilgang til nye opgaver
• Fleksibel samt omstillings- og forandringsparat 
• Smilende, med god humor og et rigtig godt humør 

DER TILBYDES:
• Et uddannelsesforløb i en spændende international virksomhed, som er i kraftig vækst
• Ansættelsesvilkår, som matcher dine kvalifikationer 
• En masse faglig og personligudvikling
• Et rigtig godt arbejdsmiljø med mange gode kollegaer

Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Send din ansøgning og dit CV til: rhm@sports-group.dk Skriv venligst ”Økonomielev” og dit navn i emnefeltet. 

TILTRÆDELSE: 
Senest 1. november eller snarest muligt.

Yderligere information om stillingen og Sports Group Denmark kan fås hos:
CFO / økonomichef: Rasmus Hauge Mathiassen 
Mail: rhm@sports-group.dk
Telefon: +45 50 81 07 77

ANSØGNINGSFRIST: 
Snarest muligt


