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 Jackon Danmark A/S søger:

 Kontorelev med administrationen som speciale 

Kunne du tænke dig en elevplads med spændende arbejdsopgaver og variation i dagligdagen? En alsidig uddannelse, 
hvor du får muligheden for at udvikle dig både fagligt og personligt? En arbejdsplads hvor der er fart på og højt til loftet? 
Så er Jackon stedet for dig.

Med tiltrædelse snarest muligt søger vi en dygtig allround kontorelev, som primært vil være tilknyttet vores økonomi- 
og administrationsafdeling. Vi tilbyder dig en grundig uddannelse, hvor du vil blive godt klædt på til at klare opgaverne 
indenfor økonomi, administration, løn og HR. Du vil også igennem din læretid stifte bekendtskab med andre afdelinger 
såsom ordre, indkøb, logistik og produktionsplanlægning. I løbet af din uddannelse vil du få ansvar og flere selvstændige 
arbejdsområder, hvor du indgår på lige fod med dine øvrige kollegaer. 

Vores forventninger til dig:

• Afsluttet en adgangsgivende og relevant ungdomsuddannelse

• Fortrolig med Microsoft Office-pakken 

• Naturlig interesse for økonomi og flair for tal

• Lyst til at være en del af en international koncern, hvor fremmedsprog er en del af hverdagen

• Selvstændig, ansvarsbevidst og mødestabil

• Overblik og struktureret tilgang til dit arbejde

• Positiv, imødekommende og et godt humør 

Vil du have et godt fundament til din fremtidige karriere er en allround kontoruddannelse med speciale i administration 
en god start. Den toårige uddannelse er en kombination af praktik og 5-8 obligatoriske skoleophold af en uges varighed.

For yderligere spørgsmål om stillingen kan du henvende dig til: 
Regnskabsansvarlig Mette Lübker Andersen på telefon +45 2758 4287. 

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag sendes på mail: 
mla@jackon.dk snarest og senest den 1. december 2018.

Jackon gruppen er en norskejet industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad, grundlagt i 1956. 
Virksomheden er en af Europas ledende producenter af isolering, specialprodukter og emballage i ekspanderet (EPS) 
og ekstruderet (XPS) polystyren og EPP (ekspanderet polypropylen). Koncernen har i alt 20 fabrikker i 6 lande 
og salgskontorer i yderligere 3 lande. Jackon gruppen har 800 ansatte og en årlig omsætning på 3 mrd NOK. 
Jackon Danmark A/S har 35 medarbejdere opdelt i 2 fabrikker.


