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Som økonomielev hos GRIMME Skandinavien kan du se frem til to spændende og 
lærerige år, hvor du får mulighed for at arbejde med mange alsidige økonomi- og 
administrationsopgaver.

Du er selv med til at præge din læring
Dit uddannelsesforløb bliver fyldt med opgaver, der på hver sin måde udfordrer og styrker 
dine kompetencer.
Du får ansvar for dine egne opgaver, men som elev hos os står du aldrig alene. Du refererer 
til vores økonomichef, der også bliver din oplæringsansvarlige og indgår samtidigt i et team 
med 4 kompetente kolleger, hvor der altid er god hjælp at hente.
Din fysiske placering bliver på vores administrative kontor i Rødkærsbro.
På en helt almindelig arbejdsdag får du indblik i følgende opgaver for vores 4 fire nordiske 
lande;
•  Kreditorstyring (betalinger) 
•  Debitorstyring (indbetaling, kontoudtog) 
•  Moms og intrastat – herunder verificering af CVR-numre 
•  Måneds-, kvartals- og årsregnskab 
•  Budgetudarbejdelse 
•  Månedlige statistikker til direktionen 
•  Deltager i afdelingsmøder i økonomiafdelingen 
•  Indsigt i arbejdet med Business Intelligence værktøjer 
•  Kundekontakt 
•  Løn til time- og månedslønnede  
•  Diverse ad hoc opgaver
Vi sikrer dig en grundig uddannelse inden for økonomi og lettere administrative opgaver, 
hvor du får din egen uddannelsesplan, som vi jævnligt følger op på. 

Du er nysgerrig og opsøgende
For at blive vores nye elev er det vigtigt, at du… 
• har bestået HHX  
• er rutineret bruger af Microsoft Office pakken 
• kommunikerer sikkert og positivt på dansk og engelsk. 
Du får indsigt i mange dele af virksomheden. Det er derfor vigtigt, at du tager ansvar for 
dine opgaver og din læring, samtidig med at du er omhyggelig og sætter en ære i at levere 
et godt resultat og følge dine opgaver helt til dørs.
Du går friskt til løsningen af både nye opgaver og rutineopgaver, samtidig med at du ved, 
hvornår du skal spørge om hjælp.

Hvis du bliver en del af GRIMME Skandinavien...
…bliver du en del af en mellemstor virksomhed med 67 medarbejdere, fordelt i hele Nor-
den.
Vi er i øjeblikket i en spændende fase med fokus på optimering og forbedring af arbejds-
gange, så vi har derfor gang i rigtig mange interessante ting, og ikke to dage er ens. Du vil 
opleve, at vi har et godt arbejdsklima i et rart og uformelt miljø.

Vi glæder os til at læse din ansøgning
Send din ansøgning og CV med relevante bilag – vi behandler ansøgningerne efterhånden, 
som vi modtager dem, og vi forventer at kunne tage imod vores nye elev per 1/8-2022. 
Har du lyst til at høre mere om elevstillingen, er du velkommen til at kontakte HR ansvarlig 
Lene Dalby Wille på telefon 23897023.  

GRIMME SKANDINAVIEN 
er grundlagt i 1919. 
Virksomheden leverer og servicerer 
specialmaskiner til kartoffel- og 
roeavl samt til tørring, opbevaring 
og køling af kartofler, løg og 
gulerødder. Virksomhedens styrke 
er en mangeårig erfaring indenfor 
ovennævnte produktgrupper. 
Endvidere er Grimme kendt for at 
have et stort know-how og en høj 
faglig ekspertise indenfor deres fag.

Se frem til 
en uddannelse med 
mange alsidige  
økonomi- og  
admistrations-
opgaver på vores 
hovedkontor 
i Rødkærsbro

GRIMME Skandinavien 
er en familiejet virksomhed, hvor der 
er en høj anciennitet blandt medar-
bejderne. Omgangstonen er uformel, 
direkte og humoristisk. Hverdagen 
er præget af stor fleksibilitet og en 
høj grad hjælpekultur medarbejderne 
imellem.

Du kan læse mere om virksomheden 
på www.grimme.dk

Økonomi-
elev


