
VI SØGER
KONTORELEV
Brænder du for en kontoruddannelse indenfor administration, så vil en elevplads i Sports 
Group Denmarks finance afdeling helt sikkert noget for dig.

Om virksomheden
Sports Group Denmark er en dansk ejet Sportswearvirksomhed, der blev etableret i 
2012. Vi repræsenterer mere end 25 brands – herunder både internationale brands 
og brands designet og udviklet af Sports Group Denmark. Vi sælger altid vores sportstøj 
til konkurrencedygtige priser og har 2500 kunder primært i Skandinavien og Europa. 
Hovedsædet er placeret i Silkeborg med yderligere 8 afdelinger i Skandinavien, Tyskland og 
Kina. Sports Group Denmark har fokus på kvalitet, funktionalitet og design som vores vigtigste 
faktorer.

For at styrke og udvide vores finance afdeling søger vi en kontorelev med en proaktiv og 
nysgerrig tilgang til nye opgaver. Vi tilbyder et kontoruddannelsesforløb på 2 år med speciale i 
Administration, hvor du vil indgå i et team, som pt. består af 6 personer i forskellige funktioner, 
med højt til loftet og godt humør, selv i en travl hverdag. Som elev bliver du oplært i alle finance 
afdelingens opgaver og kommer blandt andet til at arbejde med:

JOBBESKRIVELSE:
• Fakturering
• Kontakt til kunder
• Kundeoprettelser
• Opdatering af kreditor stamoplysninger i Business Central
• Kreditorbogføring
• Betalinger i bank
• Udarbejdelse af statistik
• Ad hoc opgaver

JOBKVALIFIKATIONER:
• EUX, HHX eller tilsvarende uddannelse
• General flair for IT
• Du er bruger af Office pakken med kendskab til Excel
• Taler og skriver engelsk

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Positiv og altid i godt humør
• Passioneret omkring dit arbejde
• Kan tage fat hvor der mangler hjælp
• Fleksibel og omstillingsparat
• Struktureret og ansvarsbevidst 
• Serviceminded og pligtopfyldende

Stillingen skal bestrides fra vores kontor i Silkeborg.

TILTRÆDELSE: Primo august.
ANSØGNINGSFRIST: 15. maj – Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Afdelingsleder Christina Stenberg på + 45 22 76 89 50.

Din ansøgning skal sendes til job@sports-group.dk. Ansøgningen mærkes med ”Kontorelev + dit 
navn” i emnefeltet. Vi glæder os til at høre fra dig.


